
 

 

UCHWAŁA NR LXI/921/14 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 3 lipca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, z 2014 r. poz. 379) 

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz w związku z uchwałą nr LVI/596/09 Rady Miasta Opola z dnia  

29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego „Skansen” w Opolu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta Opola (uchwała nr XXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.), 

Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1; 

2) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci: 

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia uży-

tych terminów i pojęć; 

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych terenów wy-

znaczonych na obszarze objętym granicami planu. 

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie. 

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. Granice planu, przedstawione na rysunku, stanowią: od południa - ulica Wrocławska wraz z sąsiadują-

cymi z nią nieruchomościami, od zachodu - ulica Etnografów wraz z napowietrzną linią elektroenergetyczną 

wysokiego napięcia 110 kV relacji Dobrzeń - Groszowice, Dobrzeń - Sudecka, od północy - granica admini-

stracyjna miasta, ulica Pisankowa oraz południowa granica nieruchomości nr 1119/120 k.m. 8, obręb Bierko-

wice, od wschodu - projektowana obwodnica południowa Opola wraz z zachodnimi granicami nieruchomości 

nr 222/64, nr 223/64, nr 230/66, 231/66, 232/66, 233/66, k.m. 8, obręb Bierkowice, nr 133 k.m. 11, obręb Bier-

kowice, nr 1/20 k.m. 7, obręb Półwieś. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 1801



§ 3.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola; 

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1 000, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały; 

4) karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów wy-

znaczonych w obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie tabeli; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-

czony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu podstawowym – rozumie się przez to kategorie przeznaczenia lub grupy tych kate-

gorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach; 

7) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzu-

pełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa w pkt 6, jednocześnie w granicach terenu i na po-

szczególnych działkach, w sposób określony w przepisach szczegółowych karty terenu; 

8) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej; 

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego 

gabarytu zabudowy, wyrażona w metrach jako pionowy wymiar zabudowy mierzony do kalenicy, punktu 

zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (bez uwzględniania 

maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, jeśli są cofnięte minimum 5 m od elewacji ze-

wnętrznej), od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej, a zabudowa nie może przekraczać do-

puszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część terenu, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; 

11) elewacji do specjalnego opracowania – należy przez to rozumieć ukształtowanie elewacji wpisujące się 

w otaczającą zabudowę oraz odznaczające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicz-

nych w zakresie formy i materiałów wykończeniowych; 

12) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 10°; 

13) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych – należy przez to rozumieć zakaz odbudo-

wy oraz zakaz zwiększania liczby budynków gospodarczych i garażowych na terenie, z wyjątkiem pod-

ziemnych i wbudowanych w budynki; 

14) zakazie lokalizacji budynków – należy przez to rozumieć: 

a) zakaz zwiększania liczby budynków na terenie, 

b) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych zgodnie z pkt 13; 

15) zieleni ozdobnej – należy przez to rozumieć nasadzenia roślinności o dużych walorach estetycznych i de-

koracyjnych, w tym między innymi kompozycje: drzew, krzewów, kwiatów, traw i pnączy, pełniące funk-

cje estetyczne i krajobrazowe, a w szczególności zieleńce i skwery, także towarzyszące innym funkcjom 

jako elementy kompozycji ulic, placów i zabudowy; 

16) miejscach postojowych (m.p.) - należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych; 

17) szpalerze drzew - należy przez to rozumieć rząd lub dwa rzędy drzew; 

18) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca świadczenia usług przez insty-

tucję lub prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie instytucji lub 

przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fi-

zycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz 

zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 
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2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na: 

1) usługi – należy przez to rozumieć: 

a) usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw, 

b) usługi z zakresu obsługi turystyki, 

c) usługi zoologiczne, 

- wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

2) usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć: 

a) handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów,  

o powierzchni sprzedaży do 2000 m² oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych  

i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne, 

b) gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-

łalności kateringowej, fast-food, obiekty małej gastronomii, 

c) rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie in-

ternetowe, gabinety doradcze np. wróżek, astrologów, 

d) biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem 

organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynaj-

mem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, 

działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informa-

tyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administra-

cją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży, 

e) drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introliga-

torskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 

modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia 

wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania 

przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety, 

f) obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego (prowadzące kursy, szkolenia oraz 

działalność wspomagającą proces nauczania), 

- wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

3) usługi z zakresu obsługi turystyki – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania tu-

rystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, za-

jazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi; 

4) usługi zoologiczne – należy przez to rozumieć: 

a) obiekty lecznictwa zwierząt, 

b) punkty szkolenia zwierząt, 

c) salony pielęgnacji zwierząt, 

d) hotele dla zwierząt, schroniska dla zwierząt; 

5) usługi administracji – należy przez to rozumieć: 

a) urzędy – obiekty organów administracji państwowej, rządowej i samorządowej, w tym organy wymiaru 

sprawiedliwości, ambasady, konsulaty, urzędy celne wraz z obiektami towarzyszącymi, 

b) obiekty wojskowe i policyjne stanowiące tereny zamknięte, 

c) obrona cywilna i służby ochrony, w tym straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei, agencje ochrony, 

- wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

6) usługi kultury – należy przez to rozumieć: 

a) obiekty widowiskowe związane z kulturą – teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowisko-

we, kina, kabarety, planetaria, obserwatoria, cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, 
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b) obiekty upowszechniania kultury – domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra 

informacyjne, kluby tematyczne, świetlice wraz z obiektami towarzyszącymi, 

c) wystawy i ekspozycje – muzea, galerie sztuki, sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszącymi, 

d) obiekty kultury sakralnej – świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, w tym kaplice, plebanie, domy 

parafialne i katechetyczne, 

e) pracownie artystyczne – pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 

artystycznych, 

f) obiekty imprez plenerowych – obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym 

amfiteatry, sceny letnie, muszle koncertowe wraz z obiektami towarzyszącymi, 

b) obiekty wystawienniczo-targowe; 

7) usługi nauki – należy przez to rozumieć obiekty naukowe i badawcze, w których prowadzi się działalność 

naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne wraz z obiektami towarzy-

szącymi; 

8) usługi sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć: 

a) terenowe urządzenia sportowe – niekryte urządzenia do uprawiania sportu, w tym stadiony, boiska, base-

ny letnie, 

b) kryte urządzenia sportowe – kryte w całości lub części urządzenia do uprawiania sportu, w tym hale 

sportowe, lodowisko, pływanie, fitness kluby, 

c) specjalistyczne ośrodki sportowe – dostosowane do specyfiki określonej dyscypliny, tj. kluby jeździec-

kie, tory wyścigów konnych, pola golfowe, mariny; 

9) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – należy przez to rozumieć lokalizację budynku mieszkalnego, 

zawierającego 3 lub więcej mieszkań albo zespołu takich budynków wraz z obiektami towarzyszącymi  

i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

10) obiekty produkcyjne, składy i magazyny – należy przez to rozumieć składy, bazy: budowlane, sprzęto-

we, transportowe, logistyczne, magazyny i handel hurtowy – obiekty służące do składowania, sortowania, 

konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów; 

11) zieleń – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką; 

12) zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz ziele-

ni niskiej (trawniki, kwietniki) skomponowane kompleksowo pod względem estetycznym wraz z urządzenia-

mi towarzyszącymi, takim jak place zabaw, małe boiska dla dzieci, ścieżki, obiekty małej architektury; 

13) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozumieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodrębnionej jezdni  

i chodników, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem; 

14) ciąg pieszo-rowerowy – należy przez to rozumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na której w przypadku 

niewydzielenia ścieżki rowerowej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed rowerem. 

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem prze-

strzennym i przepisami wykonawczymi do nich. 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 

3) elementy kompozycji, tj. nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego: 

a) obszar parku etnograficznego wpisany w rejestr zabytków, 

b) strefa „E” ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji parku etnograficznego, 

c) szpalery drzew; 

5) oznaczenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) ciągi pieszo-rowerowe, 

b) strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napię-

cia 110 kV – 20 m z każdej strony od osi linii; 

6) granice terenów służących organizacji imprez masowych. 

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu, mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 5. Uchwala się następujące karty terenów do planu: 

1. Karta terenu nr 001: 

 1) symbol i nr terenu:  1U; 

 2) powierzchnia terenu:  1,446 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  usługi, 

 b) uzupełniające: 

 - usługi administracji, 

 - usługi kultury, 

 - usługi nauki, 

 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

 - intensywność zabudowy od 0,2 do 1,0, 

 - procent zabudowy maksimum 30% powierzchni terenu, 

 - procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

 b) linie zabudowy:  nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) parametry zabudowy: 
 - wysokość zabudowy do 12 m, 

 - liczba kondygnacji nadziemnych do 4, 

 d) dach:  kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem,  

że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, 

jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo-usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 
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 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szczegól-

nego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych terenów 

i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - elewacje budynków od strony terenu 1KDG do specjalnego opracowania, 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie  

od frontowej strony działek, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomuni-

kacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji 

zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem 

do charakteru budynków, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki gospo-

darcze i garażowe: 

 - zakaz lokalizacji, 

 - maskowanie zielenią istniejących budynków gospodarczych i garażowych; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji, 

 - minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług kultury, 

 - minimum 20 m.p. na 100 stanowisk pracy usług nauki w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc postojowych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach wielostanowiskowych, 

 - w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - od terenu 1KDW lub poprzez teren 1US, 

 - zakaz obsługi komunikacyjnej od terenu 1KDG, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych  

i chodników w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpie-

czających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ścieków by-

towych, komunalnych i przemy-

słowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

 c) odprowadzenie wód opado-

wych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istnieją-

cym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne 

na terenie, po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, 

parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 
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 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w opar-

ciu o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, 

nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię elek-

tryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się 

lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroener-

getycznej, np. stacji transformatorowych, 

 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego 

dostępu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szeroko-

ści 1,5 m, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomuni-

kacyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 h) gospodarka odpadami: 

 - systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgod-

nie z przepisami odrębnymi, 

 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczo-

nych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach, 

 - w przypadku braku możliwości wydzielenia pomieszczeń, dopuszcza się 

segregację i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemnikach znajdują-

cych się wyłącznie pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach  

ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 15 arów, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu działki minimum 20 m, 

 d) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 20%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 a) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji usługowej na mieszkaniową, 

 b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 

2. Karta terenu nr 002: 

 1) symbol i nr terenu:  2U; 

 2) powierzchnia terenu:  0,795 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  usługi, 
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 b) uzupełniające: 

 - usługi administracji, 

 - usługi kultury, 

 - usługi nauki; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzy-

stania terenu: 

 - intensywność zabudowy od 0,1 do 0,9, 

 - procent zabudowy maksimum 30% powierzchni terenu, 

 - procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu, 

 b) linie zabudowy:  nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) parametry zabudowy: 
 - wysokość zabudowy do 12 m, 

 - liczba kondygnacji nadziemnych do 4, 

 d) kształt i forma dachu:  kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynne-

go pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania nieru-

chomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi okre-

ślonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych stan-

dardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów 

 górniczych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów za-

grożonych osuwaniem  

się mas ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych 

terenów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyj-

no-estetyczne: 

 - elewacje budynków od terenu 1KDG do specjalnego opracowania, 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie od fron-

towej strony działek, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji zloka-

lizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charak-

teru budynków, 

 c) ustalenia dla tymcza-

sowych obiektów  

usługowych: 

 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

 dopuszcza się wyłącznie budynki nawiązujące formą, stylem i kolorystyką do bu-

dynku funkcji podstawowej o maksymalnej wysokości zabudowy 6 m; 
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 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc posto-

jowych (m.p.): 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji, 

 - minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług kultury, 

 - minimum 20 m.p. na 100 stanowisk pracy usług nauki w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc po-

stojowych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach wielostanowiskowych, 

 - w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

 c) dostępność komunika-

cyjna: 

 - od terenu 1KDW, 

 - zakaz obsługi komunikacyjnej od terenu 1KDG, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-

scach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczają-

cych potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ście-

ków bytowych, komunal-

nych i przemysłowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kana-

lizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

 c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wyko-

rzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, par-

kingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, niepowodują-

cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elek-

troenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację 

naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji 

transformatorowych, 

 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu 

do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szerokości 1,5 m, 

 g) zapewnienie teleko-

munikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyj-

nej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności pu-

blicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych 

oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych  

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach, 
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 - w przypadku braku możliwości wydzielenia pomieszczeń, dopuszcza się segre-

gację i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemnikach znajdujących się 

wyłącznie pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi 

lub ażurowymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 15 arów, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu działki minimum 20 m, 

 d) kąt położenia granicy wydzielonej działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 20%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 

3. Karta terenu nr 003: 

 1) symbol i nr terenu:  3U; 

 2) powierzchnia terenu:  5,045 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  usługi, 

 b) uzupełniające: 

 - usługi administracji, 

 - usługi kultury, 

 - usługi nauki, 

 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

 - intensywność zabudowy od 0,3 do 1,2, 

 - procent zabudowy maksimum 30% powierzchni terenu, 

 - procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu, 

 b) linie zabudowy:  nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) parametry zabudowy: 
 - wysokość zabudowy do 12 m, 

 - liczba kondygnacji nadziemnych do 4, 

 d) dach:  kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo-usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 
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 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szczegól-

nego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych terenów 

i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - elewacje budynków od terenu 1KDG do specjalnego opracowania, 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie  

od frontowej strony działek,  

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunika-

cyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowa-

nych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru 

budynków, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 

 dopuszcza się wyłącznie budynki nawiązujące formą, stylem i kolorystyką  

do budynku funkcji podstawowej o maksymalnej wysokości zabudowy 6 m; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji, 

 - minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług kultury, 

 - minimum 20 m.p. na 100 stanowisk pracy usług nauki w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach wielostanowiskowych, 

 - w garażach w budowanych w budynki usługowe, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - od terenu 1KDL, 2KDW lub 1KDX, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpie-

czających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na tere-

nie, po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, 

parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 
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 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, 

niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się loka-

lizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycz-

nej, np. stacji transformatorowych, 

 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostę-

pu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szerokości 1,5 m, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomuni-

kacyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 h) gospodarka odpadami: 

 - systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczo-

nych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach, 

 - w przypadku braku możliwości wydzielenia pomieszczeń, dopuszcza się 

segregację i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemnikach znajdują-

cych się wyłącznie pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach  

ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 10 arów, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu działki minimum 25 m, 

 d) kąt położenia granicy wydzielonej działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 20%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 a) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji usługowej na mieszkaniową, 

 b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 
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4. Karta terenu nr 004: 

 1) symbol i nr terenu:  4U; 

 2) powierzchnia terenu:  1,18 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  usługi, 

 b) uzupełniające:  obiekty produkcyjne, składy i magazyny; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzysta-

nia terenu: 

 - intensywność zabudowy od 0,3 do 1,2, 

 - procent zabudowy maksimum 30% powierzchni terenu, 

 - procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu, 

 b) linie zabudowy:  nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) parametry zabudowy: 
 - wysokość zabudowy do 12 m, 

 - liczba kondygnacji nadziemnych do 4, 

 d) dach:  kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czyn-

nego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych stan-

dardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagro-

żonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyj-

no-estetyczne: 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie od fron-

towej strony działek, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budyn-

ków, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 
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 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

 dopuszcza się wyłącznie budynki nawiązujące formą, stylem i kolorystyką  

do budynku funkcji podstawowej o maksymalnej wysokości zabudowy 6 m; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc posto-

jowych (m.p.): 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - 20 m.p. na 100 stanowisk pracy w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc posto-

jowych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach wielostanowiskowych, 

 - w garażach w budowanych w budynki usługowe lub produkcyjne, 

 c) dostępność komunika-

cyjna: 

 - od terenu 1KDL poprzez teren 2WS, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-

scach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczają-

cych potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej ka-

nalizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

 c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wyko-

rzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, par-

kingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie w opar-

ciu o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodu-

jących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elek-

troenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokali-

zację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, 

np. stacji transformatorowych, 

 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego do-

stępu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szerokości 1,5 m, 

 - dopuszcza się zaopatrzenie w energie z odnawialnych źródeł energii i ekolo-

gicznych źródeł, 

 g) zapewnienie telekomu-

nikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunika-

cyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności pu-

blicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 h) gospodarka odpadami: 

 - systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów ko-

munalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 
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 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 15 a, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki minimum 20 m, 

 d) kąt położenia granicy wydzielonej działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

 dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem zachowania ustaleń planu; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 20%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 

5. Karta terenu nr 005: 

 1) symbol i nr terenu:  1US; 

 2) powierzchnia terenu:  5,2 7 7 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  usługi sportu i rekreacji, 

 b) uzupełniające: 

 - usługi, 

 - usługi administracji, 

 - usługi kultury 

 - usługi nauki, 

 - zabudowa inwentarska; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzysta-

nia terenu: 

 - intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6, 

 - procent zabudowy maksimum 20% powierzchni terenu, 

 - procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni terenu, 

 b) linie zabudowy:  nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) parametry zabudowy: 
 - wysokość zabudowy do 12 m, 

 - liczba kondygnacji nadziemnych do 3, 

 d) dach:  kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czyn-

nego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych stan-

dardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 
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 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powo-

dzią: 

 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagro-

żonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyj-

no-estetyczne: 

 - elewacje budynków od terenu 1KDG do specjalnego opracowania, 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie od fron-

towej strony działek, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji zlo-

kalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem  

do charakteru budynków, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

 dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości za-

budowy 12 m dla budynków z dachem dwu- i wielospadowym oraz 7 m dla bu-

dynków o dachu płaskim; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc posto-

jowych (m.p.): 

 - minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych usług sportu i rekreacji, 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji, 

 - minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług kultury, 

 - minimum 20 m.p. na 100 stanowisk pracy usług nauki w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc posto-

jowych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

 c) dostępność komunika-

cyjna: 

 - od terenu 1KDG lub poprzez teren 1UK/ZP, 

 - dopuszcza się dojazd służb ratowniczych i porządkowych od ul. Pisankowej, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-

scach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczają-

cych potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej ka-

nalizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

 c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wyko-

rzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

po jego ewentualnej rozbudowie, 
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 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, par-

kingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie w opar-

ciu o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, niepowodu-

jących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elek-

troenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokali-

zację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, 

np. stacji transformatorowych, 

 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego do-

stępu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szerokości 1,5 m, 

 g) zapewnienie telekomu-

nikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunika-

cyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności pu-

blicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 h) gospodarka odpadami: 

 - systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów ko-

munalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach, 

 - w przypadku braku możliwości wydzielenia pomieszczeń, dopuszcza się segre-

gację i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemnikach znajdujących się 

wyłącznie pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełny-

mi lub ażurowymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 15 arów, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu działki minimum 30 m, 

 d) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 10%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 dopuszcza się organizację imprez masowych w obrębie wyznaczonych granic. 
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6. Karta terenu nr 006: 

 1) symbol i nr terenu:  1UK/ZP; 

 2) powierzchnia terenu:  9,976 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe: 
 usługi kultury, 

 zieleń urządzona, 

 b) uzupełniające: 

 - usługi, 

 - usługi administracji, 

 - usługi nauki, 

 - usługi sportu i rekreacji; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzysta-

nia terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czyn-

nego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych stan-

dardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 a) dla obszaru parku etnograficznego wpisanego do rejestru zabytków, pokazanego na rysunku planu oraz 

wskazanego w załączniku nr 2, obowiązują przepisy odrębne, 

 b) dla obszaru, o którym mowa w pkt 6 lit. a dopuszcza się wprowadzenie nowych obiektów, harmonijnie wpi-

sujących się w krajobraz parku o formie i skali nawiązującej do obiektów zabytkowych; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagro-

żonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych 

terenów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyj-

no-estetyczne: 

 - elewacje budynków od terenu 1KDG do specjalnego opracowania, 

 - wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzyszącej budynkom, szczególnie od fron-

towej strony działek, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 
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 b) nośniki reklamowe: 

 - zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 - dopuszcza się umieszczenie dwóch szyldów dla jednej firmy lub instytucji zlo-

kalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem  

do charakteru budynków w przypadku obsługi komunikacyjnej od więcej niż 

jednego wjazdu na teren; 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługo-

wych: 

 - dopuszcza się lokalizację pod warunkiem zachowania formy obiektów harmo-

nijnych z obiektami swojego najbliższego otoczenia, 

 - dopuszcza się lokalizację tymczasowych estrad lub scen oraz trybun lub wi-

downi dla urządzenia widowisk plenerowych – na czas związany z ich przepro-

wadzeniem, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

 dopuszcza się wyłącznie budynki nawiązujące formą, stylem i kolorystyką do 

budynku funkcji podstawowej o maksymalnej wysokości zabudowy 6 m; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc posto-

jowych (m.p.): 

 - minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług kultury, 

 - minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług, 

 - minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji, 

 - minimum 20 m.p. na 100 stanowisk pracy usług nauki w tym nie mniej niż 1 m.p., 

 b) realizacja miejsc posto-

jowych: 

 - na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

 - w garażach w budowanych w budynki usługowe, 

 c) dostępność komunika-

cyjna: 

 - od terenu 1KDG, poprzez teren 1US lub od ul. Etnografów, 

 - dopuszcza się dojazd służb ratowniczych i porządkowych od ul. Pisankowej, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-

scach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 

 - z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej ewentualnej rozbudowie, 

 - wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczają-

cych potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych i 

przemysłowych: 

 - poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej ka-

nalizacji sanitarnej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i grun-

towych, 

 c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

 - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wyko-

rzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, par-

kingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 z istniejącej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi dystrybucyjne średniego lub niskiego ciśnienia, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 - z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego ewentualnej rozbudowie w opar-

ciu o istniejącą infrastrukturę, 

 - dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodu-

jących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elek-

troenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 

 - w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokali-

zację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, 

np. stacji transformatorowych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 1801



 - dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego do-

stępu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o szerokości 1,5 m, 

 g) zapewnienie telekomu-

nikacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunika-

cyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności pu-

blicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 h) gospodarka odpadami: 

 - systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów ko-

munalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

 - do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielonych w budynkach, 

 - w przypadku braku możliwości wydzielenia pomieszczeń, dopuszcza się segregację  

i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemnikach znajdujących się wyłącznie pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 dopuszcza się organizację imprez masowych w obrębie wyznaczonych granic. 

7. Karta terenu nr 007: 

 1) symbol i nr terenu:  1Z/WS; 

 2) powierzchnia terenu:  10,426 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe: 
 - zieleń, 

 - wody powierzchniowe – zbiornik retencyjny, 

 b) uzupełniające:  - usługi sportu i rekreacji, 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzysta-

nia terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czyn-

nego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 
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 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych stan-

dardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powo-

dzią: 

 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagro-

żonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych 

terenów i obiektów: 

 wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę 

ograniczonego użytkowania obejmującą pas terenu o szerokości 20 m od osi linii 

po obu jej stronach, w której obowiązuje zakaz sadzenia roślinności wysokiej 

oraz dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyj-

no-estetyczne: 

 dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe:  zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

 - zakaz lokalizacji, 

 - maskowanie zielenią istniejących budynków gospodarczych i garażowych; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc posto-

jowych (m.p.): 
 minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych usług sportu i rekreacji, 

 b) realizacja miejsc posto-

jowych: 

 na parkingach wyznaczonych na terenach, 

 c) dostępność komunika-

cyjna: 

 - od terenu 1KDD lub 113-KD-D1 zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej  

w Opolu, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-

scach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 
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 - odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, par-

kingów, po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 d) zaopatrzenie w gaz:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomu-

nikacji: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infrastruk-

tury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami: 

 systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komu-

nalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) powierzchnia wydzielonej działki minimum 30 arów, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny, 

 c) szerokość frontu działki minimum 30 m, 

 d) kąt położenia granicy wydzielonej działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45-90°; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu pod uprawę rolną, do czasu budowy zbiornika retencyjnego; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - zakaz lokalizacji budynków, 

 - dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika wodnego pod warunkiem zachowania jego funkcji 

retencyjnej. 

8. Karta terenu nr 008: 

 1) symbol i nr terenu:  1Z; 

 2) powierzchnia terenu:  0,224 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  zieleń, 

 b) uzupełniające:  - drogi publiczne oraz parkingi; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodaro-

wania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji wszelkich reklam, szyldów oraz obiektów służących reklamie 

z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych:  na parkingach wyznaczonych na terenach, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - od terenu 1KDD lub 1KPR, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 - sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią, 
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 g) zapewnienie telekomuni-

kacji: 

 - z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 - sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunika-

cyjnej pod ziemią, 

 - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 - dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyj-

nych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami, 

 h) gospodarka odpadami: 

 systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów ko-

munalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 zakaz lokalizacji budynków. 

9. Karta terenu nr 009: 

 1) symbol i nr terenu:  1WS; 

 2) powierzchnia terenu:  0,048 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  wody powierzchniowe śródlądowe - rowy melioracyjne, 

 b) uzupełniające:  zieleń; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania terenu:  nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zakaz orurowania otwartego cieku naturalnego; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych terenów  

i obiektów: 
 nie ustala się; 
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 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
 nie ustala się, 

 b) nośniki reklamowe:  zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 c) ustalenia dla tymczasowych obiek-

tów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki gospodarcze 

i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 

 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojowych:  nie ustala się, 

 c) dostępność komunikacyjna:  od terenu 1KDL; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 c) odprowadzenie wód opadowych: 

 za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących 

cieków, pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowa-

dzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy z 

dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 
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10. Karta terenu nr 010: 

 1) symbol i nr terenu:  2WS; 

 2) powierzchnia terenu:  0,148 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  wody powierzchniowe śródlądowe - rowy melioracyjne, 

 b) uzupełniające:  zieleń; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania terenu:  nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zakaz orurowania otwartego cieku naturalnego 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych terenów  

i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
 nie ustala się, 

 b) nośniki reklamowe:  zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 c) ustalenia dla tymczasowych obiek-

tów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki gospodarcze 

i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):  nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojowych:  nie ustala się, 

 c) dostępność komunikacyjna:  od terenu 1KDL; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 c) odprowadzenie wód opadowych: 

 za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących 

cieków, pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowa-

dzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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 e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 

11. Karta terenu nr 011: 

 1) symbol i nr terenu:  1E; 

 2) powierzchnia terenu:  0,367 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  infrastruktura techniczna – elektroenergetyka, 

 b) uzupełniające:  zieleń; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania terenu:  powierzchnia zabudowy maksimum 30 %, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  kąt nachylenia połaci od 0° do 45°; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicz-

nie czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zago-

spodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod wa-

runkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego tere-

nu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń 

wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach 

odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej; 
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 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych terenów  

i obiektów: 

 wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę 

ograniczonego użytkowania obejmującą pas terenu o szerokości 20 m od osi 

linii po obu jej stronach, w której obowiązuje zakaz sadzenia roślinności 

wysokiej oraz dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
 nie ustala się, 

 b) nośniki reklamowe:  zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki gospodar-

cze i garażowe: 

 - zakaz lokalizacji, 

 - maskowanie zielenią istniejących budynków gospodarczych i garażowych; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojowych:  nie ustala się, 

 c) dostępność komunikacyjna:  od ul. Pisankowej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 c) odprowadzenie wód opadowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istnie-

jącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej roz-

budowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących 

cieków, pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadza-

nych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię elek-

tryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 
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 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 

12. Karta terenu nr 012: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDI; 

 2) powierzchnia terenu:  0,127 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi publiczne – skrzyżowania, 

 b) uzupełniające: 

 - ciągi piesze i rowerowe, 

 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez: 

 - zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, 

 - zakaz lokalizacji ekranów akustycznych; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielonych 

odcinków dróg i skrzyżowań, 
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 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie z wy-

jątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy z 

dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 nie ustala się. 
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13. Karta terenu nr 013: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDG; 

 2) powierzchnia terenu:  4,993 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi publiczne – ulice główne, 

 b) uzupełniające: 

 - ciągi pieszo-rowerowe, 

 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez: 

 - zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, 

 - zakaz lokalizacji ekranów akustycznych; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 

 wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę 

ograniczonego użytkowania obejmującą pas terenu o szerokości 20 m od osi 

linii po obu jej stronach, w której obowiązuje zakaz sadzenia roślinności wy-

sokiej oraz dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - dopuszcza się lokalizację szpalerów drzew, 

 - ujednolicenie ekranów akustycznych pod względem materiałów o wysokich 

walorach estetycznych, 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielo-

nych odcinków dróg; 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie z wy-

jątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych, 
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 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 

 dopuszcza się wyłącznie w miejscu lokalizacji przystanków autobusowych, 

pod warunkiem, że stanowią z nimi całość techniczno-użytkową, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych, 

 - dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych w formie zatoki, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunika-

cji: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - przyjęcie parametrów drogi 2x2 lub 1x4, 

 - szerokość w liniach rozgraniczających od 30 do 50 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 
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14. Karta terenu nr 014: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDL; 

 2) powierzchnia terenu:  0,469 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi publiczne – ulice lokalne, 

 b) uzupełniające: 

 - zieleń, 

 - ciągi piesze i rowerowe, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielo-

nych odcinków dróg, 

 - stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pieszych 

i samochodowych w obrębie wydzielonych odcinków dróg, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem in-

formacji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 
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 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych pod warunkiem zachowania 

wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych, 

 - realizacja chodników przynajmniej po jednej stronie jezdni, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość w liniach rozgraniczających 15 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności) o wymia-

rach 10 m x 10 m, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 

15. Karta terenu nr 015: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDD; 

 2) powierzchnia terenu:  0,336 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi publiczne – ulice dojazdowe, 

 b) uzupełniające: 

 - ciągi piesze i rowerowe, 

 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 
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 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez: 

 - zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, 

 - zakaz lokalizacji ekranów akustycznych; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas ziem-

nych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielo-

nych odcinków dróg, 

 - stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pieszych 

i samochodowych w obrębie wydzielonych odcinków dróg, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem in-

formacji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych pod warunkiem zachowania 

wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 
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 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość w liniach rozgraniczających 20 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 

16. Karta terenu nr 016: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDW; 

 2) powierzchnia terenu:  0,118 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi wewnętrzne, 

 b) uzupełniające: 

 - ciągi piesze i rowerowe, 

 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 
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 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospoda-

rowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że 

ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jako-

ści gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górniczych:  nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas ziem-

nych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielonych 

odcinków dróg, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem in-

formacji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki go-

spodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji, 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 nie ustala się, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - zakaz obsługi komunikacyjnej od terenu 1KDG, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 
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 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunikacji: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum od 6 do 7 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 

17. Karta terenu nr 17: 

 1) symbol i nr terenu:  2KDW; 

 2) powierzchnia terenu:  0,171 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi wewnętrzne, 

 b) uzupełniające: 

 - ciągi piesze i rowerowe, 

 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodaro-

wania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 
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 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas ziem-

nych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielonych 

odcinków dróg, 

 - stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pieszych  

i samochodowych w obrębie wydzielonych odcinków dróg, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem infor-

macji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 nie ustala się, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - zakończenie drogi placem do zawracania o wymiarach co najmniej 14 x 14 m, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników 

w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 1801



 g) zapewnienie telekomunika-

cji: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum od 7,5 do 8 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 

18. Karta terenu nr 018: 

 1) symbol i nr terenu:  1KDX; 

 2) powierzchnia terenu:  0,413 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  drogi publiczne - ciągi pieszo-jezdne, 

 b) uzupełniające: 
 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 nie ustala się, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

 b) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodaro-

wania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 nie ustala się; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 
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 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 

 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielonego 

odcinka ciągu pieszo-jezdnego, 

 - stosowanie ujednoliconej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem infor-

macji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojo-

wych: 

 dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych pod warunkiem zachowania wy-

magań dotyczących dróg pożarowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszo-jezdnych  

i chodników w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz: 
 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury tech-

nicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomunika-

cji: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 1801



 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających od 9 do 12 m zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 

19. Karta terenu nr 019: 

 1) symbol i nr terenu:  1KPR; 

 2) powierzchnia terenu:  0,292 ha; 

 3) przeznaczenie terenu: 

 a) podstawowe:  publiczny ciąg pieszo-rowerowy, 

 b) uzupełniające: 
 - zieleń, 

 - obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej; 

 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
 powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu, 

 b) linie zabudowy:  nie ustala się, 

 c) parametry zabudowy:  nie ustala się, 

 d) dach:  nie ustala się; 

 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

 b) dla istniejącego szpaleru drzew ustala się: 

 - zachowanie, konserwację, odtwarzanie i uzupełnienie ubytków rodzimymi gatunkami drzew, 

 - dopuszcza się wycinkę drzew chorych, powodujących zagrożenie życia, mienia lub bezpieczeństwa użytkowa-

nia ciągu pieszo-rowerowego albo uniemożliwiających realizację przeznaczenia wskazanego niniejszym planem, 

 c) zasady kształtowania po-

wierzchni terenu: 

 - całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodaro-

wania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

 - dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

 standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych; 

 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 w ciągu widokowym strefy „E” ochrony konserwatorskiej - ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje 

przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez 

zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

 7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów: 

 a) ochrona terenów górni-

czych: 
 nie ustala się, 

 b) ochrona obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią: 
 nie ustala się, 

 c) ochrona terenów zagrożo-

nych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

 nie ustala się, 

 d) ochrona pozostałych tere-

nów i obiektów: 
 nie ustala się; 
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 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

 - ujednolicona forma oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie wydzielonego 

odcinka ciągu pieszo-rowerowego; 

 - dopuszcza się wprowadzenie zieleni ozdobnej, 

 b) nośniki reklamowe: 
 zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem infor-

macji o mieście i tablic kierunkowych, 

 c) ustalenia dla tymczaso-

wych obiektów usługowych: 
 zakaz lokalizacji, 

 d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
 zakaz lokalizacji; 

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 a) wskaźnik miejsc postojo-

wych (m.p.): 
 nie ustala się, 

 b) realizacja miejsc postojowych:  zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

 c) dostępność komunikacyjna: 

 - bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego, 

 - zakaz wjazdu dla pojazdów samochodowych z włączeniem służb ratowni-

czych i porządkowych, 

 - dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszo-rowerowych  

i chodników w miejscach, gdzie jest to możliwe; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 c) odprowadzenie wód opa-

dowych: 

 - poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego ewentualnej rozbudowie, 

 - za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, 

pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód, 

 d) zaopatrzenie w gaz:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną:  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

 f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

 - z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

 - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 g) zapewnienie telekomuni-

kacji: 

 zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej i planowanej infra-

struktury technicznej, 

 h) gospodarka odpadami:  nie ustala się; 

 11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 a) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami lub powiększenie i łączenie sąsiednich nieruchomości, 

 b) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgraniczających tereny; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

 nie ustala się; 

 13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 0%; 

 14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 - szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

 - zakaz lokalizacji budynków. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 7. Na obszarze objętym planem traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu przyjęty uchwałą nr XIV/123/07 Rady Mia-

sta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

 

Roman Ciasnocha 
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Rady Miasta Opola 
z dnia 3 lipca 2014 r. 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr LXI/921/14 

Rady Miasta Opola 

z dnia 3 lipca 2014 r.  

 

WYKAZ ZABYTKÓW 

 

Obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków: 

adres/lokalizacja obiekt/nr rej./data wpisu 

ul. Wrocławska 174 park etnograficzny (284/92 z 28.01.1992). 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr LXI/921/14 

Rady Miasta Opola 

z dnia 3 lipca 2014 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 3 lipca 2014 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, 

z 2014 r. poz. 379) oraz w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Skansen” w Opolu, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu 
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostały określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” 

w Opolu. W zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano w planie następujące inwestycje 

infrastrukturalne: 

 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmuje: 

 skrzyżowania lub węzły, oznaczone symbolem 1KDI, 

 ulice główne, oznaczone symbolem 1KDG, 

 ulice lokalne, oznaczone symbolem 1KDL, 

 ulicę dojazdowe, oznaczone symbolem 1KDD, 2KDD,  

 publiczne ciągi pieszo-jezdne, oznaczane symbolem 1KDX, 

 ciągi pieszo-rowerowe. 

 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: chodniki, 

zieleń, oświetlenie, sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem. 

 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmuje 

oświetlenie ulic i placów. 

 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 

wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie. 

 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, 

w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 

gazociągowej, cieplnej oraz gospodarka odpadami. Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi. 

Zadania związane z gospodarką odpadami realizowane są również zgodnie z planem gospodarki 

odpadami. 

 

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola. 
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4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. 

 

5. Inwestycje mogą być realizowane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na 

inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie 
 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub 

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. 

 

2. Ustala się zasadę finansowania wymienionych w ust. 1 pkt 1 inwestycji w zakresie układu 

komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg 

publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, 

a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi, 

a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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