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UCHWAIA NR XLIX/249/10 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 18 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 

984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  

i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 

i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 

oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 

poz. 1413), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. 

Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. 

Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413) oraz 

uchwaJy Rady Gminy Nr IVł23ł07 z dnia  
22 stycznia 2007 r. - ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko, 

”rzyjętego uchwaJą Nr IXł52ł99 Rady Gminy 
Izbicko z dnia 14 czerwca 1999 r., Rada Gminy 

Izbicko uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚźIAI I. PRźśPISŹ OGÓLNś  
 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Suchodaniec, zwany 

dalej ”lanem, obejmujący obszar wyznaczony od 
wschodu granicą administracyjną wsi z miejsco-

wo`cią Sucha w gmŁ Strzelce O”olskie, od za-

chodu granicami administracyjnymi z miejscowo-

`ciami Ligota Czamborowa i Otmice w gm. Izbic-

ko, od ”óJnocy granicą kom”leksu le`nego, od 
”óJnocnego wschodu drogami rolniczymi, od ”o-

Judnia i ”oJudniowego wschodu umowną granicą 
biegnącą ”o drogach rolniczych i uwytkach rol-

nych.  

 

§ 2. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

nowią zaJączniki:  
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 

1:2000;  

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w s”rawie 
uwzględnienia uwag do ”rojektu ”lanu;  

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania.  

 

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach planu jest stworzenie formalnej podstawy 

dziaJaL inwestycyjnych, zmierzających do rozwo-

ju i ”owądanych ”rzeksztaJceL wsiŁ  
2Ł Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrówno-

wawonego rozwoju i minimalizacji ”otencjalnych 
konfliktów ”rzestrzennychŁ  

 

§ 4.1Ł W granicach ”lanu ”rzeznacza się na 
cele związane z zabudową mieszkaniową, komu-

nikacją, usJugami, dziaJalno`cią ”rodukcyjną  
i infrastrukturą techniczną grunty rolne klas III, 
IV, V, VI, objęte zgodami Ministra Ochrony _ro-

dowiska, Zasobów Naturalnych i Le`nictwa oraz 
Wojewody Opolskiego w sprawie przeznaczenia 

gruntów rolnych lub le`nych na cele nierolnicze  
i niele`ne - uzyskanymi do ”lanu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego gminy Izbicko, 

uchwalonego ”rzez Radę Gminy Izbicko uchwaJą 
nr XXXIV/149/94 z dnia 25 maja 1994 r. lub 

wcze`niejŁ  
2Ł PozostaJe tereny ”rzeznaczone w ”lanie na 

cele nierolnicze, nie wymienione w ust. 1, sta-

nowiące obecnie grunty rolne klasy IV, nie two-

rzące zwartych obszarów o ”owierzchni ”rzekra-

czającej 1,0 ha oraz grunty rolne klasy V i VI 
”ochodzenia nieorganicznego, nie wymagają uzy-

skania zgód na ”rzeznaczenie na cele nierolnicze 
zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami ustawy  

z dnia 22 lutego 1995 rŁ o ochronie gruntów rol-

nych i le`nychŁ  
 

§ 5.1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre`ci 
”lanu niwej wymienionymi symbolami literowymi:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej - MN;  
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2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej lub alternatywnie tereny zalesieL nieuwyt-

ków, oznaczone jako MN/ZL;  

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  

(z udziaJem zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej) - RM;  

4) tereny usJug ｦ komercyjnych U oraz pu-

blicznych Up;  

5) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów - P;  

6) tereny zabudowy usJugowej ｦ U lub alterna-

tywnie obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i maga-

zynów ｦ P, oznaczone jako U/P;  

7) tereny s”ecjalistycznej ”rodukcji zwierzęcej 
                                                             - RPZ;  

8) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

                                                             - RPR;  

9) tereny obsJugi produkcji w gospodarstwach 

rolnych i hodowlanych - RU 

10) tereny rolnicze - R;  

11) tereny lasów i zadrzewieL `ród”olnych  
i nadwodnych - ZL;  

12) tereny ”lanowanych zalesieL uwytków rol-

nych i nieuwytków - ZLp;  

13) tereny zieleni urządzonej (zieleni publicz-

nej) ｦ ZP 

14) tereny zieleni izolacyjnej - ZI 

15) tereny wód ”owierzchniowych (stawy  
i cieki podstawowe) - WS;  

16) tereny wód ”owierzchniowych (rowy me-

lioracyjne) - W 

17) tereny dróg ”ublicznych ｦ KDGP, KDL, 

KDD;  

18) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW;  

19) tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę ｦ WZ 

20) tereny urządzeL kanalizacji - Kp 

21) tereny elektroenergetyki (stacje transfor-

matorowe) - Et;  

22) tereny telekomunikacji (stacja telefonii 

komórkowej) - Tk;  

23) gJówne ”rzewody sieci elektroenergetycz-

nej `redniego na”ięcia - E 15 kV.  

2. Na terenach o których mowa w ustŁ 1 usta-

lono w planie:  

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgraniczają-
ce tereny o równych funkcjach lub równych zasa-

dach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego;  

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;  

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

6) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie ”rze”isów szczególnych;  
8) szczegóJowe zasady i warunki scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci;  
9) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  
11) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów;  
12) stawki ”rocentowe na ”odstawie których 

ustala się jednorazową o”Jatę o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

13) granice obszarów wymagających ”rze-

ksztaJceL, rekultywacji lub rehabilitacji istniejącej 
zabudowy;  

14) granice terenów rekreacyjno ｦ wypoczyn-

kowych oraz terenów sJuwących organizacji im-

prez masowych.  

3Ł W ”lanie nie okre`la się terenów nie wystę-
”ujących w jego obszarze a wymienionych jako 

obowiązkowy ”rzedmiot ”lanu miejscowego  
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym: terenów narawonych na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi, terenów górniczych oraz tere-

nów zagrowonych osuwaniem się mas ziemnychŁ  
 

§ 6.1Ł Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są,  
z zastrzeweniem § 45 ustŁ 2:  

1) tre`ć niniejszej uchwaJy,  
2) oznaczenia na rysunkach planu:  

a) granice planu,  

b) ”rzeznaczenie terenów okre`lone od”o-

wiednimi symbolami literowymi, w przypadku 

”odwójnego symbolu (MN/ZL) mowna dokonać 
wyboru jednej z alternatywnie podanych funkcji 

terenu albo ”rzyjąć obie funkcje w równych ”ro-

porcjach,  

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania,  

d) linie zabudowy - obowiązujące i nie”rzekra-

czalne,  

e) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej,  
f) oznaczenia lub granice obiektów i obszarów 

objętych ochroną ”rawną,  
g) granice obszarów wymagających ”rze-

ksztaJceL, rekultywacji lub rehabilitacji istniejącej 
zabudowy.  

2. Linie rozgraniczające i linie ”odziaJów we-

wnętrznych, okre`lone w obja`nieniach rysunków 
”lanu jako orientacyjne, mogą być korygowane  
w uzasadnionych ”rzy”adkach, w s”osób nie 
zmieniający istotnie ”rzyjętych rozwiązaL urbani-

stycznych albo w zakresie dopuszczonym w od-

”owiednich ”rze”isach szczegóJowych ”lanuŁ  
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3Ł  Śo”uszcza się dokonywanie ”odziaJów nie-

ruchomo`ci gruntowych takwe w innych miej-

scach niw wskazano na rysunkach ”lanu ”od wa-

runkiem zachowania ustalonego w planie pod-

stawowego lub dopuszczonego przeznaczenia 

terenu, dostę”u kawdej z wydzielonych dziaJek do 
drogi publicznej oraz wyznaczenia granic i rozmia-

rów nowych dziaJek w s”osób umowliwiający ich 
zabudowę i zagos”odarowanie zgodne z od”o-

wiednimi warunkami ”lanu i ”rze”isów szczegól-

nych.  

 

§ 7.1Ł Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznaczają:  

1) przeznaczenie terenu albo funkcja terenu:  

a) podstawowe - ”rzewawające ”rzeznaczenie 
terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi  
i symbolem literowym lub literowym i liczbowym;  

b) alternatywne lub mieszane (dotyczy tere-

nów oznaczonych ”odwójnym symbolem litero-

wym np: MN/ZL, U/P) - przeznaczenie do wyboru: 

”od jedną z funkcji okre`lonych symbolem albo 
”od obie funkcje w równych ”ro”orcjach;  

2) do”uszczalne ”rzeksztaJcenie funkcji terenu 
ｦ dopuszczalna zmiana funkcji podstawo-wej lub 

drugorzędnej terenu;  
3) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ bu-

dynki gospodarcze, budynki inwentarskie, budyn-

ki ”omocnicze, garawe, ogrody zimowe, urządze-

nia techniczne (naziemne i podziemne), parkingi, 

wiaty i inne związane z ”odstawową lub drugo-

rzędną funkcją terenu albo ”eJniące wobec nich 
sJuwebną rolę;  

4) front dziaJki - czę`ć dziaJki która ”rzylega do 
drogi z której odbywa się gJówny wjazd lub wej-

`cie na dziaJkę;  
5) elewacja frontowa - `ciana budynku znajdu-

jąca się najbliwej frontu dziaJki;  
6) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 

wysoko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od 
”oziomu terenu ”rzed gJównym wej`ciem:  

a) w budynku z dachem ”Jaskim - do górnej 
krawędzi elewacji frontowej Jącznie z attyką,  

b) w budynku ze stromym dachem - do najniw-
szej krawędzi ”oJaci dachu (oka”u) w elewacji 
frontowej;  

7) linia zabudowy :  

a) obowiązująca - okre`lone w ”lanie usytu-

owanie elewacji frontowej budynku najbliwszego 
”rzylegJej ulicy względem linii rozgraniczającej tą 
ulicę,  

b) nieprzekraczalna - do”uszczalne zbliwenie 
elewacji frontowej budynku do linii rozgraniczają-
cej ”rzylegJą ulicę, w ”rzy”adkach okre`lonych na 
rysunkach planu - takwe do”uszczalne zbliwenie 
`cian budynku do innych granic dziaJki,  

c) istniejąca ｦ linia wyznaczona przez elewacje 

frontowe budynków usytuowanych ”rzy tej samej 
drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy; 

w ”rzy”adku nierównej odlegJo`ci linii zabudowy 
sąsiednich budynków od drogi ｦ mowna wybrać 
odlegJo`ć ”o`rednią; jeweli wyznaczona wg ”o-

wywszych zasad linia istniejącej zabudowy jest 
niezgodna z ”rze”isem szczególnym nalewy zasto-

sować się do wymagaL tego ”rze”isu; do”uszcza 
się ustalenie innej linii zabudowy istniejącej  
w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej, jeweli od-

stę”stwo zostanie od”owiednio uzasadnione  

w projekcie budowlanym,  

do”uszcza się ”rzekroczenie linii zabudowy  
o których mowa w ”unktach a, b, c, ”rzez wysta-

jące elementy budynku (oka”y, gzymsy, balkony, 
schody zewnętrzne, tarasy, ram”y) w zakresie 
dozwolonym przez przepisy techniczno - budow-

lane dotyczące odlegJo`ci budynków od granic 
dziaJki;  

8) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie więk-

szym niw 12°;  
9) zabudowa zagrodowa - zabudowa Jącząca 

funkcję mieszkaniową z rolniczą, wyjątkowo 
równiew z rolniczą i usJugową;  

10) usJugi o charakterze nieuciąwliwym - dzia-

Jalno`ć w zakresie rzemiosJa, handlu i innych 
usJug, nie zaliczona do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, oraz nie ”owodująca uciąwliwo`ci na 
sąsiednich terenach zabudowy mieszkaniowej,  
w szczególno`ci:  

a) emisji haJasu o ”oziomie ”rzekraczającym 
normy okre`lone w ”lanie, w tym haJasu od ob-

sJugujących `rodków trans”ortu,  
b) ”rzekroczenia do”uszczalnych warto`ci stę-

weL substancji zanieczyszczających ”owietrze,  
w tym emisji nieprzyjemnych za”achów,  

c) konieczno`ci korzystania z trans”ortu ”o-

jazdami o do”uszczalnej masie ”owywej 3,5 tony;  
11) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone 
do takiego rodzaju w ”rze”isach o ochronie `ro-

dowiska,  

12) deszczownie `cieków rolniczych - staJe lub 
”rzeno`ne urządzenia i rurociągi, sJuwące roz”ro-

wadzaniu `cieków rolniczych na uwytkach rol-

nych,  

13) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktual-

ne w czasie realizacji ustaleL ”lanuŁ  
2Ł Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie  

w znaczeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne 
z zakresu planowania i zagospodarowania prze-

strzennego, ”rawa budowlanego, dróg ”ublicz-

nych, ”rawa wodnego, ochrony `rodowiska, 
ochrony gruntów rolnych i le`nych, gos”odarki 
nieruchomo`ciami, gos”odarki od”adami oraz 
Polskie Normy.  
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ŚźIAI II. PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś  
 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego, parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

 

§ 8.1. Tereny oznaczone symbolem MN - 

”rzeznaczenie ”odstawowe: tereny istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz  

z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 
ogrodami przydomowymi.  

2Ł Śo”uszczalne kierunki zmian i uzu”eJnieL 
istniejącej zabudowy na terenach MN:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), 

wymiana istniejących budynków mieszkalnych 
oraz budynków i urządzeL towarzyszących;  

2) budowa nowych obiektów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJkach zabudowanych;  
3) budowa nowych budynków mieszkalnych 

wraz z budynkami i urządzeniami towarzy-

szącymi w lukach zabudowy, na wtórnie wydzie-

lonych dziaJkach;  
4) usJugi nieuciąwliwe (zdefiniowane w § 7 

ust. 1 pkt 10) prowadzone ”rzez wJa`ciciela nie-

ruchomo`ci w lokalu uwytkowym, zajmującym nie 
więcej niw 30% Jącznej ”owierzchni caJkowitej 
budynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytu-

owanym w którym` z tych budynkówŁ  
3Ł Przebudowę i remonty budynków istnieją-

cych na terenach MN mowna realizować z utrzy-

maniem ich usytuowania, ”oziomu ”odJogi ”arteru, 
liczby kondygnacji najwywszej czę`ci budynku, 
formy architektonicznej, wskaunika ”owierzchni 
zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
wskaunika ”owierzchni czynnej biologicznie; zaleca 

się jednak stosowanie, w miarę istniejących mow-
liwo`ci, zasad i warunków okre`lonych w ustŁ 4Ł  

4. Realizacja zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej na terenie MN/ZL jest mowliwa ”o s”eJ-
nieniu warunków okre`lonych w § 19 ustŁ 3Ł  

5Ł Nową zabudowę na terenach MN oraz wy-

mianę i rozbudowę (nadbudowę) budynków ist-

niejących nalewy realizować z zachowaniem niwej 
okre`lonych warunków w zakresie usytuowania, 
gabarytów i formy architektonicznej:  

1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; w przy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu, obo-

wiązuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona 
wg zasad okre`lonych w § 7 ustŁ 1 ”kt 7 litŁ c);  

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
obowiązujących ”rze”isów techniczno - budowla-

nych;  

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki: nie większy niw 30%, 
albo nie większy niw dotychczasowy;  

4) wskaunik ”owierzchni czynnej biologicznie 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniejszy 

niw 50%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce 
usJug ｦ nie mniejszy niw 40%;  

5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

jak w jednym z najbliwszych budynków mieszkal-

nych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o obu 
stronach nowego budynku, jednak nie większa 
niw dwie kondygnacje nadziemne ”lus ”oddasze 
uwytkowe,  

6) ”oziom ”odJogi ”arteru budynków nowych  
i wymienianych ustala się na wysoko`ci 0,5 m - 
1,3 m od powierzchni terenu;  

7) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego powinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na dziaJce, usta-

lone w punkcie 2;  

8) cechy geometryczne dachu budynku miesz-

kalnego (dach stromy lub ”Jaski, kąt nachylenia 
”oJaci, usytuowanie jednej z kalenic) - nalewy 
dostosować do dachów najbliwszych budynków 
mieszkalnych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o 
obu stronach nowego budynku; nie do”uszcza się 
dachów stromych jednos”adowych i dachów  
o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci;  

9) do”uszcza się: budowę na dziaJce nie wię-
cej niw dwóch jednokondygnacyjnych budynków 
towarzyszących z dachem stromym dwus”ado-

wym, wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu 
jedno lub dwustanowiskowego; budynki te mowna 
realizować jako wolnostojące lub zJączone z bu-

dynkiem mieszkalnym, o wysoko`ci nie większej 
niw wysoko`ć budynku mieszkalnego; wystrój 
zewnętrzny i materiaJ ”okrycia dachów budynków 
towarzyszących dostosować do budynku miesz-

kalnego;  

10) elewacje, elementy `cienne i dachowe, 
ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi 
tradycjami; nie zezwala się na stosowanie elewa-

cji tŁ zwŁ sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeL 
monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 

”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 
ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki - nie większa niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m;  

11) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala 
się obowiązek realizacji w granicach dziaJki nie 
mniej niw 2 miejsc ”ostojowych dla ”ojazdówŁ  

 

§ 9.1. Tereny oznaczone symbolami: od MN-1 

do MN-14 - ”rzeznaczenie ”odstawowe: zes”oJy 
planowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wraz z budynkami i urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz ogrodami ”rzydomowymi, skJa-

dające się z trzech lub więcej dziaJek budowla-

nychŁ Zabudowę terenów MN-1 do MN-14 nalewy 
realizować z zachowaniem niwej okre`lonych wa-

runków w zakresie usytuowania, gabarytów  
i formy architektonicznej budynków:  
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1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nie”rzekraczalna;  
2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
obowiązujących ”rze”isów techniczno - budowla-

nych;  

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki: nie większy niw 30%;  
4) wskaunik ”owierzchni czynnej biologicznie 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniejszy 
niw 50%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce 
usJug ｦ nie mniejszy niw 40%;  

5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: 

jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze 

uwytkowe;  
6) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu;  

7) wysoko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego (mierzoną wg ustaleL § 7 ustŁ 1  
”kt 6) ustala się jako kontynuację wysoko`ci 
elewacji frontowych sąsiednich budynków miesz-

kalnych, ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy na dziaJ-
kach ”rzylegających do dziaJki zabudowywanej; 
w ”rzy”adku równych wysoko`ci do”uszcza się 
wybór wysoko`ci ”o`redniej; wysoko`ć elewacji 
frontowej budynku mieszkalnego, wznoszonego na 

dziaJce nie ”rzylegającej do innej dziaJki zabudo-

wanej przy tej samej ulicy - nie większa niw 4,3 m;  
8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego ”owinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na dziaJce, usta-

lone w ”unkcie 2, nie mowe jednak ”rzekraczać 
16 m;  

9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwu-

spadowy lub wielospadowy o symetrycznym 

nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25° - 45°, ”okryty 
dachówką lub ”odobnym materiaJem;  

10) usytuowanie gJównej kalenicy budynku 

mieszkalnego: w ”ierwszym budynku dla którego 
wydano ”ozwolenie na budowę ”rzy danej ulicy - 
równolegJe lub ”rosto”adJe do dJuwszych granic 
dziaJki; w kolejnych budynkach mieszkalnych 
realizowanych ”rzy tej samej ulicy obowiązuje 
usytuowanie jednej z kalenic takie jak w pierw-

szym budynku;  

11) s”osób do`wietlenia ”oddasza: oknami  
w `cianach szczytowych, lukarnami, oknami ”o-

Jaciowymi; zaleca się jednolity s”osób do`wietle-

nia ”oddasza w ciągach zabudowy ”rzy tej samej 
ulicy;  

12) do”uszcza się budowę na dziaJce nie wię-
cej niw dwóch budynków towarzyszących jedno-

kondygnacyjnych z dachem stromym dwuspado-

wym, wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu 
jedno lub dwustanowiskowego, o wysoko`ci 
mniejszej niw budynku mieszkalnego; budynki te 
mowna realizować jako wolnostojące lub zJączone 
z budynkiem mieszkalnym, o wysoko`ci nie więk-

szej niw wysoko`ć budynku mieszkalnego; wystrój 

zewnętrzny i materiaJ ”okrycia dachów budynków 
towarzyszących dostosować do budynku miesz-

kalnego;  

13) do”uszcza się usJugi nieuciąwliwe (zdefi-
niowane w § 7 ustŁ 1 pkt 10) prowadzone przez 

wJa`ciciela nieruchomo`ci w lokalu uwytkowym 
zajmującym nie więcej niw 30% Jącznej ”o-

wierzchni budynku mieszkalnego i towarzyszące-

go, usytuowanym w którym` z tych budynków;  
14) w przypadku lokalizowania usJug, ustala 

się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, wedJug ustaleL § 24Ł  
15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana powierzchnia 

”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 
ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki - nie większa niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m.  

 

§ 10.1. Tereny oznaczone symbolem RM - 

”rzeznaczenie ”odstawowe: tereny istniejącej 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych 

i hodowlanych wraz z budynkami, urządzeniami 
towarzyszącymi, ogrodami i sadami, z udziaJem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2Ł Śo”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL i uzu-

”eJnieL istniejącej zabudowy na terenach RM:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), 

wymiana istniejących budynków, obiektów  
i urządzeL towarzyszących;  

2) budowa nowych budynków sJuwących ”ro-

dukcji rolnej oraz obiektów i urządzeL towarzy-

szących;  
3) budowa nowych budynków mieszkalnych 

wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lukach zabudowy oraz na wtórnie wydzielo-

nych dziaJkach zabudowy jednorodzinnej, w takim 
”rzy”adku obowiązują warunki okre`lone w § 8 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MN;  

4) ”rzeksztaJcenia funkcji ”odstawowej istnie-

jących budynków i urządzeL na usJugową (w tym 
agroturystyczną) i ”rodukcyjną, takwe lokalizacja 
nowych obiektów usJugowych i ”rodukcyjnych  
z wykluczeniami jak w ust. 3.  

3. W zabudowie zagrodowej RM wprowadza 

się:  
1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco w”Jynąć na `rodowisko;  
2) ograniczenie wielko`ci chowu i hodowli 

zwierząt do 39 ŚJP (duwych jednostek ”rzelicze-

niowych wedJug ”rze”isu szczególnego) oraz 
obowiązek za”ewnienia od”owiednich warunków 

utrzymania zwierząt i stosowania ”re”aratów 
zmniejszających wytwarzanie substancji zJowon-

nych;  

3) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerko-

wych mięsowernychŁ  
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4Ł Przebudowę i remonty budynków istnieją-
cych mowna realizować z utrzymaniem ich usytu-

owania, poziomu ”odJogi ”arteru, liczby kondy-

gnacji, gabarytów, formy architektonicznejŁ  
5Ł Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę 

(nadbudowę) budynków istniejących na terenach 
RM nalewy realizować z zachowaniem niwej okre-

`lonych warunków w zakresie usytuowania, ga-

barytów i geometrii dachów:  
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nie”rzekraczalna; w ”rzy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu, obo-

wiązuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona 
wg zasad okre`lonych w § 7 ustŁ 1 ”kt 7 litŁ c),  

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
obowiązujących ”rze”isów techniczno - budowla-

nych, w tym odnoszących się do zabudowy jed-

norodzinnej;  

3) budynek inwentarski oraz `ciana budynku 
gospodarczego z otworami okiennymi lub 

drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odlegJo-

`ci mniejszej niw 8 m od budynków mieszkalnych 
oraz budynków uwyteczno`ci ”ublicznej;  

4) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki oraz wskaunik ”o-

wierzchni czynnej biologicznie: nie normuje się;  
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

jak w jednym z najbliwszych budynków mieszkal-

nych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o obu 
stronach nowego budynku; jednak nie większa 
niw dwie kondygnacje nadziemne ”lus ”oddasze 
uwytkowe;  

6) wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i inwen-

tarskiej - do 8 m od powierzchni terenu, dopusz-

cza się wysoko`ć większą tylko w ”rzy”adkach 
uzasadnionych potrzebami technologicznymi;  

7) ”oziom ”odJogi ”arteru budynku mieszkal-

nego - ustala się na wysoko`ci 0,5 - 1,3 m od 

powierzchni terenu;  

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego ”owinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na dziaJce, usta-

lone w punkcie 2;  

9) gJówne cechy geometryczne dachu budyn-

ku mieszkalnego (dach stromy lub ”Jaski, nachy-

lenie ”oJaci, usytuowanie gJównej kalenicy, s”o-

sób do`wietlenia ”oddasza) - nalewy dostosować 
do dachów najbliwszych budynków mieszkalnych 
”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o obu stronach 
nowego budynku; nie do”uszcza się nowych da-

chów stromych jednospadowych (pulpitowych)  

i dachów o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci;  
10) zabudowę gos”odarczą dostosować ce-

chami i stylem do budynku mieszkalnego, od-

stę”stwa do”uszcza się w ”rzy”adkach uzasad-

nionych potrzebami technologicznymi;  

11) w przypadku lokalizowania usJug, ustala 
się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, wedJug ustaleL § 24Ł  
 

§ 11.1. Tereny oznaczone symbolem U, prze-

znaczenie ”odstawowe: istniejąca i ”lanowana 
zabudowa usJugowa - usJugi komercyjne (handel, 
gastronomia, rzemiosJo, agroturystyka, inne usJu-

gi) oraz teren oznaczony symbolem Up ｦ usJugi 
publiczne.  

2. Na wymienionych w ust. 1 terenach U i Up 

ustala się od”owiednio:  
1) utrzymanie ustalonego przeznaczenia  

z mowliwo`cią ”rzebudowy, rozbudowy i wymia-

ny istniejących obiektów, z zastrzeweniem od”o-

wiednich ustaleL ”lanu dotyczących ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków;  

2) budowę nowych obiektów usJugowych oraz 
obiektów i urządzeL towarzyszących, wzbogaca-

jących funkcję ”odstawową, z wykluczeniem 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, oraz obiektów handlo-

wych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²;  
3) mowliwo`ć realizacji zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej lub wydzielonych ”omieszczeL 
mieszkalnych dla ”otrzeb wJa`ciciela lub ”racow-

ników;  
4) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących bu-

dynków i urządzeL na inne funkcje usJugowe,  
z wykluczeniami jak w punkcie 2.  

3Ł Na terenach zabudowy usJugowej U i Up,  

o których mowa w ustŁ 1 obowiązują zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nie”rzekraczalna; w ”rzy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu, obo-

wiązuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona 

wg zasad okre`lonych w § 7 ustŁ 1 ”kt 7 litŁ c);  
2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków wynoszące co najmniej 
4 m w ”rzy”adku `cian z otworami okiennymi  
i drzwiowymi oraz 3 m w ”rzy”adku `cian bez 
otworów; do”uszcza się sytuowanie nowego 

budynku `cianą bez otworów okiennych  
i drzwiowych w odlegJo`ci 1,5 m - 3,0 m od gra-

nicy lub bez”o`rednio ”rzy granicy jeweli wystę”u-

je co najmniej jedna z niwej wymienionych oko-

liczno`ci:  
a) na sąsiedniej dziaJce istnieje budynek tak 

samo usytuowany, o takiej samej wysoko`ci, 
podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu,  

b) wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budowla-

nych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na reali-
zację budynków tak samo usytuowanych, o takiej 
samej wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz podobnej 

geometrii dachu, w takim przypadku nie dopusz-

cza się ”óuniejszej zmiany lokalizacji jednego  
z budynków;  

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki: nie normuje się;  
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4) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 20 % ”owierzchni dziaJki, 
niwszy wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
do”uszcza się na terenach istniejącej zabudowy 
usJugowej jeweli zostanie to od”owiednio uzasad-

nione w projekcie budowlanym;  

5) nowe budynki ”owinny nawiązywać gaba-

rytami i architekturą do otaczającej zabudowy,  
z uwzględnieniem wymagaL technologicznych, 
związanych z funkcją zabudowy;  

6) liczba kondygnacji ｦ do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym ewentualne ”oddasze uwyt-

kowe; na terenie Up do”uszcza się budynki dwu-

kondygnacyjne ”lus ”oddasze uwytkowe w stro-

mym dachu;  

7) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu, z wy-

jątkiem ”rzy”adków gdy ze względów technolo-

gicznych wymagany jest inny ”oziom ”odJogi;  
8) szeroko`ć elewacji frontowej budynków ”o-

winna uwzględniać warunki dotyczące sytuowania 
budynków na dziaJce, ustalone w ”unkcie 2;  

9) dachy budynków: strome, dwus”adowe lub 
wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 25° - 45°, ”okryte da-

chówką lub ”odobnym materiaJem, do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie;  

10) w granicach dziaJki nalewy urządzić od”o-

wiednią liczbę miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów, 
wedJug od”owiednich ustaleL § 24;  

11) w realizacji obiektów uwyteczno`ci ”ublicz-

nej uwzględnić konieczno`ć ich ”rzystosowania do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawneŁ  

4Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę i remonty bu-

dynków istniejących z zachowaniem niezmienio-

nego usytuowania na dziaJce, liczby kondygnacji, 
gabarytów i formy architektonicznejŁ  

 

§ 12. Tereny oznaczone symbolem US - prze-

znaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji, 

tereny imprez kulturalnych i masowych z zabu-

dową i urządzeniami towarzyszącymiŁ Ustala się 
warunki i szczegóJowe zasady zabudowy i zago-

s”odarowania terenów US:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - 6 m od li-

nii rozgraniczających ”rzylegJe drogi;  
2) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nad-

ziemna ”lus ewentualne ”oddasze uwytkowe,  
3) dachy budynków - strome, dwuspadowe 

lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

gJównych ”oJaci ”od kątem 25° - 45°, do”usz-

cza się takwe dachy ”Jaskie;  
4) wysoko`ć obiektów niekubaturowych ｦ nie 

większa niw 12 m;  
5) formę zabudowy, elewacje, elementy 

`cienne i dachowe, ogrodzenia - stosować zgod-

nie z regionalnymi tradycjami, z uwzględnieniem 
wymagaL związanych z funkcją terenu;  

6) wielko`ć ”owierzchni zabudowy, szeroko`ci 
elewacji frontowych oraz geometrię dachów ｦ 

dostosować do funkcji obiektów;  
7) udziaJ ”owierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - 

nie powinien być mniejszy niw 15 %, nie wliczając 
trawiastych nawierzchni boisk;  

8) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić  
w miarę ”otrzeb i mowliwo`ci:  

a) boiska do gier sportowych,  

b) kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne,  

c) zieleL urządzoną z elementami maJej archi-

tektury,  

d) drogi wewnętrzne i ”arkingi;  
9) nalewy ”rzewidzieć urządzenia odwadniają-

ce, za”ewniające s”rawne od”rowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z nawierzchni boisk 

oraz szczelnych nawierzchni dróg wewnętrznych  
i ”arkingów;  

10) do obiektów s”ortowo - rekreacyjnych 

”owinny być do”rowadzone utwardzone doj`cia  
o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, ”rzystosowane do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJno-sprawne, poru-

szające się na wózkach;  
11) doj`cia i otoczenie obiektów uwytkowa-

nych ”o za”adnięciu zmroku nalewy wy”osawyć  
w o`wietlenie elektryczne;  

12) miejsca ”ostojowe dla ”ojazdów, takwe dla 
osób nie”eJnos”rawnych urządzić w liczbie od”o-

wiedniej dla funkcji terenu, wedJug ustaleL § 24Ł  
 

§ 13.1. Tereny oznaczone symbolem P - prze-

znaczenie podstawowe: tereny obiektów ”roduk-

cyjnych, skJadów i magazynówŁ  
2. Na terenach P ustala się lokalizację nastę”u-

jących ”rzedsięwzięć, s”eJniających warunki ”la-

nu w zakresie ochrony `rodowiska, okre`lone  
w rozdziale 5:  

1) budowę obiektów ”rodukcyjnych wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;  

2) budowę skJadów i magazynów wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;  

3) budowę obiektów i ”omieszczeL administra-

cyjnych, higieniczno - sanitarnych i socjalnych;  

4) mowliwo`ć lokalizowania zabudowy usJu-

gowej z wyJączeniem usJug ”ublicznych;  
5) ”rzebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wy-

mianę i zmiany funkcji istniejących budynków  
i urządzeL na inne funkcje ”rodukcyjne, skJadowo-

magazynowe i usJugoweŁ  
3Ł Śla terenów P o których mowa w ustŁ 1 

ustala się obowiązujące zasady nowej zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy od pasa re-

zerwy na poszerzenie drogi krajowej KDGP - 10 m, 

od drogi powiatowej KDL-2, od dróg wewnętrz-
nych KDW ｦ 6 m;  

2) liczba kondygnacji zabudowy produkcyjnej, 

magazynowej i administracyjnej ｦ do trzech kon-
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dygnacji nadziemnych wliczając ewentualne ”od-

dasze uwytkowe;  
3) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjnej i maga-

zynowej oraz obiektów niekubaturowych - do  

12 m, chyba we uzasadnione ”otrzeby technolo-

giczne wymagać będą większej,  
4) dachy budynków - strome, dwuspadowe 

lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

gJównych ”oJaci ”od kątem 25° - 40°, do”usz-

cza się takwe dachy ”Jaskie;  
5) formę zabudowy, elewacje, elementy `cien-

ne i dachowe, ogrodzenia - stosować zgodnie  
z regionalnymi tradycjami, z uwzględnieniem wy-

magaL związanych z funkcją terenu;  
6) udziaJ ”owierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni terenu - nie mniejszy 

niw 15 %;  
7) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabu-

dowy i urządzeL sJuwących funkcjom podstawo-

wym nalewy ”rzewidzieć:  
a) drogi wewnętrzne  
b) parkingi z miejscami postojowymi w liczbie 

od”owiedniej dla funkcji terenu, równiew dla osób 
nie”eJnos”rawnych, wedJug ustaleL § 24Ł  

c) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

wód ”odziemnych ”oprzez uszczelnienie po-

wierzchni ”laców magazynowych i manewro-

wych oraz innych ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi.  

 

§ 14.1. Plan ustala obszary rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej:  

1) R - tereny uwytków rolnych i ogrodów;  
2) RPZ - tereny specjalistycznej produkcji 

zwierzęcej, z wyrównieniem terenu RPZ-1 w Kolo-

nii Lwowskiej;  

3) RU - tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odar-

stwach hodowlanych;  

4) RPR - tereny specjalistycznej produkcji ry-

backiej.  

2Ł Na terenach uwytków rolnych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem R, obowiązują nastę-
”ujące zasady zagos”odarowania:  

1) zachowanie ”odstawowej funkcji terenów - 
”olowych u”raw rolniczych, sadów i ogrodni-

czych upraw gruntowych;  

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-
cych zadrzewieL ”rzydrownych i niewielkich sku-

”isk zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych;  
3) utrzymanie w od”owiednim stanie rowów 

melioracyjnych i dróg gos”odarczych;  
4) do”uszcza się:  
a) prowadzenie sieci napowietrznych i pod-

ziemnych infrastruktury technicznej wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami, nie ”owodujące trwaJe-

go ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-

nicze,  

b) zalesianie gruntów rolnych oznaczonych  
w ewidencji gruntów jako RV, RVI i PsVI, innych 

niw wskazuje ”lan, jeweli ”owierzchnia ”oje-

dynczego obszaru zalesienia nie przekracza 1 ha  

i przylega on do lasu lub terenu przeznaczonego 

w planie do zalesienia,  

c) w”rowadzanie nowych zadrzewieL i za-

krzewieL `ród”olnych i ”rzydrownych - w zakresie 

nie zmieniającym ”odstawowej funkcji terenu,  
d) budowę stawów do chowu ryb na gruntach 

rolnych sąsiadujących z ciekami,  
e) realizację nowej zabudowy zagrodowej oraz 

innej zabudowy sJuwącej wyJącznie ”rodukcji rol-

nej i ”rzetwórstwu ”roduktów rolniczych - we-

dJug zasad ustalonych od”owiednio dla zabudowy 
na terenach RM i RPZ (z wyJączeniem warunków 
odnoszących się do obsady zwierząt i zakazu 
chowu zwierząt futerkowych mięsowernych),  
w ”rzy”adku Jącznego s”eJnienia nastę”ujących 
warunków:  

- nowa zabudowa będzie związana z gos”o-

darstwem rolnym ”oJowonym w gminie Izbicko,  
o ”owierzchni nie mniejszej niw 3 ha,  

- nowa zabudowa związana z obiektami do 
chowu zwierząt o obsadzie ”rzekraczającej  
39 ŚJP będzie oddalona nie mniej niw 200 m od 
istniejącej i ”lanowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudo-

wy usJugowej,  
- maksymalna obsada zwierząt nie ”rzekroczy 

210 DJP,  

- teren nowej zabudowy będzie miaJ bez”o-

`redni dostę” do drogi ”ublicznej lub ”o`redni 
dostę” drogą wewnętrzną oraz dostę” do nie-

zbędnych sieci infrastruktury technicznej,  

- zabudowa nie będzie s”rzeczna z ”rze”isami 
szczególnymiŁ  

3. Na terenach specjalistycznej produkcji zwie-

rzęcej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 
RPZ oraz na terenach obsJugi ”rodukcji w gos”o-

darstwach hodowlanych oznaczonych symbolem 

RU, ustala się:  
a) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia 

z mowliwo`cią ”rzebudowy, rozbudowy (nadbu-

dowy) i wymiany istniejących obiektów,  
b) budowę nowych obiektów ”rodukcji rolni-

czej, oraz obiektów i urządzeL towarzyszących, 
wzbogacających funkcję ”odstawową z zastrze-

weniem od”owiednich ustaleL ”lanu dotyczących 
ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego, 
okre`lonych w rozdziale 6,  

c) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących bu-

dynków i urządzeL na inne funkcje rolnicze, usJu-

gowe, produkcyjne i skJadowo - magazynowe  

z zastrzeweniem od”owiednich ustaleL ”lanu do-

tyczących ochrony `rodowiska i krajobrazu kultu-

rowego, okre`lonych w rozdziale 6Ł  
4. Na terenach specjalistycznej produkcji zwie-

rzęcej RPZ o których mowa w ustŁ 3 obowiązują 
poniwsze zasady zabudowy i zagos”odarowania:  
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1) wielko`ć obsady ferm chowu zwierząt 
ogranicza się do 80 ŚJP na terenach RPZ oraz do 

303 DJP w obiekcie RPZ-1 w Kolonii Lwowskiej;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyle-

gJych dróg i ulic - wedJug ustaleL rysunków ”la-

nu, w ”rzy”adku braku ustaleL na rysunku ”lanu - 
zachować odlegJo`ć nie mniejszą niw 8 m od ist-

niejących lub ”lanowanych linii rozgraniczających 
drogi ”owiatowe i 6 m od linii rozgraniczających 
”ozostaJe drogi i ulice, z uwzględnieniem ”rzewi-

dywanych rezerw terenów na ”oszerzenie ”asów 
drogowych;  

3) budynek inwentarski oraz `ciana budynku 
gospodarczego z otworami okiennymi lub drzwio-

wymi nie mogą być sytuowane w odlegJo`ci 
mniejszej niw 8 m od budynków mieszkalnych oraz 
budynków uwyteczno`ci publicznej;  

4) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjnej i maga-

zynowej - do 12 m na terenie RPZ-1 oraz do 8 m 

na ”ozostaJych terenach RPZ, chyba we uzasad-

nione ”otrzeby technologiczne wymagać będą 
większej;  

5) wysoko`ć budynków administracyjnych, so-

cjalnych i innych: do 3 kondygnacji nadziemnych 

na terenie RPZ-1 oraz do 2 kondygnacji na pozo-

staJych terenach RPZ; w obu przypadkach wlicza-

jąc ”oddasze uwytkowe jako odrębną kondygnację;  
6) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabu-

dowy i urządzeL sJuwących funkcjom podstawo-

wym nalewy ”rzewidzieć obowiązkowo:  
a) drogi wewnętrzne, w tym ”owarowe oraz 

parkingi z miejscami postojowymi w liczbie od-

powiedniej dla funkcji terenu,  

b) zieleL urządzoną na nie mniej niw 15 % ”o-

wierzchni terenu, w tym pasy zwartej zieleni izo-

lacyjnej `redniej i wysokiej z udziaJem zimozielo-

nej o szeroko`ci nie mniejszej niw 3 m ｦ od strony 

terenów zabudowy mieszkaniowej MN i zabudo-

wy zagrodowej RM nie nalewących do tego same-

go gospodarstwa,  

c) ”eJne uszczelnienie ”owierzchni narawonych 
na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi  

w tym odchodami zwierząt,  
d) wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowo-

”rzemysJowej i zabez”ieczenie ”rzed s”Jywem 
zanieczyszczonych wód o”adowych na tereny 
”rzylegJe,  

e) za”ewnienie od”owiednich warunków 
utrzymania zwierząt oraz stosowanie skutecznych 
rozwiązaL technicznych i technologicznych,  
w tym ”rofilaktyczne stosowanie ”re”aratów 
zmniejszających wytwarzanie substancji szkodli-
wych i uciąwliwych dla `rodowiska, w tym sub-

stancji zJowonnychŁ  
5. Na terenach RU obowiązują od”owiednio 

zasady zabudowy i zagospodarowania jak na te-

renach RPZ z zastrzeweniem we nie do”uszcza się 
realizacji budynków sJuwących bez”o`rednio do 
chowu i hodowli zwierzątŁ  

6. Na terenach specjalistycznej produkcji ry-

backiej RPR obowiązują ”oniwsze zasady zabudo-

wy i zagospodarowania:  

1) utrzymanie istniejących stawów z mowliwo-

`cią ”rzebudowy i rozbudowy, realizacja nowych 
stawów ziemnych do chowu ryb, zasilanych wo-

dami rzeki Sucha, realizacja niezbędnych budyn-

ków, budowli i urządzeL towarzyszących (budow-

li ”iętrzących, u”ustowych, do”rowadzających  
i od”rowadzających wodę, odstojników, budynku 
gospodarczego);  

2) wielko`ć obsady stawów rybnych oraz s”o-

sób chowu dostosować do ograniczeL wynikają-
cych z ochrony `rodowiska, okre`lonych w roz-

dziale 6;  

3) stawy rybne oraz związane z nimi urządze-

nia ”iętrzące i inne urządzenia wodne realizować  
i uwytkować zgodnie z warunkami ”ozwolenia 
wodnoprawnego.  

 

§ 15.1Ł Ustala się tereny lasów oraz tereny 
planowanych zalesieL, oznaczone na rysunku 
planu odpowiednio symbolami ZL, ZLp.  

2Ł Na terenach lasów i ”lanowanych zalesieL 
obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowa-

nia:  

1) uwytkowanie zgodne z zasadami hodowli la-

su, realizowane wedJug ”lanu urządzenia lasu;  
2) skJad gatunkowy ”lanowanych zalesieL 

”owinien od”owiadać warunkom siedliskowym 
oraz ”owinien uwzględniać ro`linno`ć ”otencjalną 
terenu;  

3) do”uszcza się budowę obiektów i urządzeL 
sJuwących gos”odarce le`nej i funkcji wy”oczyn-

kowej lasówŁ  
3. Zgodnie z ustaleniami § 14 ustŁ 2 ”kt 4  

litŁ b, dotyczącymi terenów rolniczych (R) dopusz-

cza się takwe zalesianie gruntów rolnych oznaczo-

nych w ewidencji gruntów jako RV, RVI i PsVI, 
jeweli ”owierzchnia ”ojedyLczego obszaru zalesie-

nia nie przekracza 1 ha i przylega on do lasu lub 

terenu przeznaczonego w planie do zalesienia.  

 

§ 16.1Ł Plan ustala tereny zieleni urządzonej:  
1) ZP - zieleL urządzona ｦ przyuliczna, parko-

wa i skwery;  

2) ZI - tereny zieleni izolacyjnej z przeznacze-

niem ”odstawowym ”od ”lanowaną zieleL izolu-

jącą tereny P od istniejącej i ”lanowanej zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej;  
3) nie wyodrębnione tereny zieleni izolacyjnej  

i innej zieleni urządzonej w granicach terenów 
specjalistycznej produkcji zwierzęcej RPZ, tere-

nów obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazy-

nów P oraz terenów s”ortu i rekreacji US.  

2Ł Na terenach zieleni urządzonej ZP zaleca się 
realizację ”ublicznych urządzeL i obiektów towa-

rzyszących, od”owiednich dla funkcji ”odstawo-

wej - maJej architektury, urządzeL dla dzieci, 
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o`wietlenia, szaletów ”ublicznych ｦ z uwzględ-

nieniem ustaleL rozdziaJu 3Ł  
3Ł W wyodrębnionym terenie zieleni izolacyjnej 

ZI, ustala się :  
1) szeroko`ć ”asa zwartej zieleni: nie mniejsza 

niw 20 m, z ”rze`witami nie częstszymi niw co  
50 m;  

2) w nasadzeniach uwzględnić zieleL `rednią  
i wysoką, dostosowaną do funkcji izolacyjnej, ro-

`linno`ci naturalnej oraz lokalnych warunków gle-

bowych i wodnych, w tym ro`linno`ć zimozieloną,  
3) zieleL izolacyjną ZI nalewy urządzić wy”rze-

dzająco albo równocze`nie z realizacją inwestycji 
na ”rzylegJym terenie P,  

4) do”uszcza się budowę ogrodzenia, ”rzy 
czym na zewnątrz terenów ZI - od strony ul. Ka-

detów Lwowskich i terenów MN - mowe to być 
wyJącznie ogrodzenie awurowe.  

4. ZieleL izolacyjną na terenach RPZ nalewy re-

alizować obowiązkowo co najmniej w zakresie 
okre`lonym w od”owiednich ustaleniach szczegó-
Jowych, w nasadzeniach uwzględnić zieleL `red-

nią i wysoką z udziaJem zimozielonej, dostosowa-

ną do warunków siedliskowych i funkcji terenu.  

 

§ 17. Ustala się tereny wód ”owierzchnio-

wych - cieków i stawów, oznaczone symbolem 
WS, oraz rowów melioracyjnych W, wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami; w uwytkowaniu wód 
nalewy stosować nastę”ujące zasady:  

1) urządzenia wodne, stawy, cieki i rowy 

utrzymywać w od”owiednim stanie, modernizo-

wać w razie ”otrzeby;  
2) urządzenia ”iętrzące i inne urządzenia wod-

ne uwytkować zgodnie z warunkami ”ozwolenia 
wodnoprawnego;  

3) w miejscach zbliweL i skrzywowaL dróg ze 
stawami nalewy urządzić ”unkty czer”ania wody 
do celów ”rzeciw”owarowych;  

4) zachować i chronić istniejącą zieleL w oto-

czeniu wód;  
5) zabrania się zanieczyszczania wód `ciekami 

oraz w inny s”osób;  
6) dopuszcza się wykorzystanie wód cieków  

i rowów do zasilania stawów na terenach RPR 

oraz do ”ojenia bydJa, jeweli wody te s”eJniają 
wymagania jako`ciowe okre`lone w ”rze”isie 
szczególnym dla wód ”rzeznaczonych do hodowliŁ  

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające przeksztaJceL, rekultywa-

cji lub rehabilitacji istniejącej zabudowy  
 

§ 18.1Ł Wyznacza się teren wymagający re-

habilitacji, ”rzeksztaJceL lub likwidacji istniejącej 
zabudowy w związku z zaniechaniem dotychcza-

sowego s”osobu uwytkowania - teren zniszczonej 

zabudowy zagrodowej ”rzy ulŁ Kadetów Lwow-

skich 16 (dz. nr 701/3);  

2Ł Granice oraz kierunek ”rzeksztaJceL terenu 
wymienionego w ust. 1 wskazano odpowiednim 

symbolem przeznaczenia docelowego U na ry-

sunku planu.  

 

§ 19.1Ł Wyznacza się tereny ”o eks”loatacji 
odkrywkowej kopalin ｦ wapieni, margli i kruszyw 

naturalnych, uwywane w ”rzeszJo`ci do skJado-

wania od”adów i czę`ciowo zrekultywowane, 
wymagające dalszej rekultywacji i docelowego 
zagos”odarowania, ”oJowone na dziaJkach nr: 91, 
247, 670, 673/2, 675/2.  

2. Kierunki rekultywacji i zagospodarowania 

terenów wymienionych w ustŁ 1 wskazano od-

powiednim symbolem przeznaczenia docelowego 

na rysunku planu.  

3. Wykorzystanie na cele zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej MN terenu po eksploatacji 

odkrywkowej kruszywa naturalnego na dziaJce  
nr 91, oznaczonego symbolem MN/ZL, warunkuje 

się wcze`niejszym szczegóJowym roz”oznaniem 
geotechnicznym tego terenu i od”owiednią rekul-

tywacją oraz ”rzystosowaniem do zabudowy 
mieszkaniowej; w szczególno`ci konieczne jest 
wykluczenie niebez”ieczeLstwa gromadzenia się 
niebez”iecznych dla ludzi gazów wysy”iskowych 
w ”omieszczeniach budynkówŁ  

 

RozdziaJ 3 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych  

 

§ 20.1Ł Ustala się tereny ”rzestrzeni publicz-

nych, ”owszechnie dostę”nych:  
1) tereny zieleni urządzonej ZP ｦ skwery, zie-

leLce ”rzyuliczne, zieleL ”arkowa;  
2) tereny komunikacji - drogi (ulice) publiczne 

KDL, KDD, gminne drogi (ulice) wewnętrzne 
KDW.  

2Ł W ksztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych 

nalewy uwzględniać od”owiednie ustalenia szcze-

góJowe ”lanu, ”onadto ustala się mowliwo`ć, ”o 
uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Izbicko oraz 
zarządcy drogi w odniesieniu do ”asa drogowego:  

1) w”rowadzania elementów maJej architektu-

ry, o`wietlenia i zieleni urządzonej w dostosowa-

niu do warunków lokalnych;  
2) lokalizowania maJych ”unktów handlowych 

i gastronomicznych (w tym ogródków letnich)  
w obiektach o ”owierzchni w obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 15 m², nie wymagających 
pozwolenia budowlanego i nie ”owodujących 
zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu drogowego;  

3) lokalizowania ”rzystanków autobusowych;  
4) instalowania barierek ochronnych w rejonie 

skrzywowaL ulic oraz oddzielających ciągi s”ace-

rowe od intensywnego ruchu drogowego;  

5) umieszczania no`ników reklamowychŁ  
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§ 21. Jako miejsca organizacji okazjonalnych 

im”rez masowych wyznacza się w obszarze ”lanu 
tereny oznaczone symbolem US, oraz tereny ko-

munikacji i zieleni publicznej wymienione w ust. 1, 

”o s”eJnieniu od”owiednich wymagaL ”rze”isów 
szczególnychŁ  

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji  

 

§ 22. 1Ł  Sieć obsJugi komunikacyjnej terenów 
objętych ”lanem tworzą drogi ”ubliczne o zna-

czeniu ponadgminnym i gminnym, oznaczone 

symbolem KD z wyrównieniem:  

1) KDGP - droga krajowa nr 94 relacji: Krzywa 

ｦ WrocJaw ｦ Kraków - Balice, docelowo klasy GP 

(gJówna ruchu ”rzys”ieszonego) o dJugo`ci 2,1 km 
w granicach ”lanu, szeroko`ć w istniejących li-
niach rozgraniczających 20 m - 26 m; w planie 

uwzględniono rezerwę terenów na ”oszerzenie 
”asa drogi krajowej nr 94 do szeroko`ci 50 mŁ  
W przypadku realizacji rozbudowy lub przebudowy 

tej drogi dostę”no`ć komunikacyjna do drogi kra-

jowej nr 94 zostanie ograniczona wyJącznie do 
skrzywowaL z drogą ”owiatową nr 1850 O (KDL-2) 

oraz z drogą gminną do wsi Suchodaniec (KDD-1);  

2) 2) KDL-1 - droga powiatowa nr 1854 O rela-

cji: Ligota Czamborowa ｦ Sucha, docelowo klasy L 

- lokalna, w granicach ”lanu znajduje się odcinek 

dJugo`ci 1,8 km w tym 0,2 km w istniejącej obu-

stronnej zabudowie wsi w ciągu ulŁ MŁ Buczka,  
o szeroko`ci w istniejących liniach rozgraniczają-
cych 5,0 m - 7,0 m, oraz 1,6 km ”oza istniejącą 
zabudową, o szeroko`ci w liniach rozgraniczają-
cych 4,0 - 8,0 m. Plan przewiduje pozostawienie 

rezerw terenów ”oza istniejącą zabudową na 
”oszerzenie ”asa drogowego do szeroko`ci nor-

matywnej: 12,0 ｦ 15,0 mŁ Śostę”no`ć z ”osesji 
”rzylegJych do ulŁ M Buczka oraz bocznych ulic  
i dróg dojazdowych;  

3) KDL-2 - droga powiatowa nr 1850 O relacji: 

Otmice ｦ droga krajowa 94 (Suchodaniec), doce-

lowo klasy L - lokalna, w granicach planu znajduje 

się odcinek dJugo`ci 1,9 km w tym 0,8 km  
w istniejącej obustronnej zabudowie ”rzysióJka 
Kolonia Lwowska w ciągu ulŁ Kadetów Lwow-

skich, o szeroko`ci w istniejących liniach rozgra-

niczających - 12,0 m, oraz 1,1 km ”oza istniejącą 
zabudową, o szeroko`ci w liniach rozgraniczają-
cych 8,0 - 10,0 m. Plan przewiduje pozostawie-

nie rezerw terenów ”oza istniejącą zabudową na 
poszerzenie pasa drogowego do szeroko`ci nor-

matywnej: 12,0 ｦ 15,0 mŁ Śostę”no`ć z ”osesji 
”rzylegJych do ulŁ Kadetów Lwowskich i bocz-

nych dróg dojazdowych;  
4) KDD-1 - ul. A. Mickiewicza, droga gminna 

”rzez wie` Suchodaniec, docelowo klasy Ś ｦ do-

jazdowa, o szeroko`ci w istniejących liniach roz-

graniczających 8,0 ｦ 13,0 m, dJugo`ć 1,5 km, 
dostę”no`ć nieograniczona;  

5) KDD-2 - ul. Ligonia, droga gminna przez 

”rzysióJek Suchodaniec, z odgaJęzieniem w cen-

trum wsi, docelowo klasy D - dojazdowa, o sze-

roko`ci w istniejących liniach rozgraniczających 
7,0 - 10 m, dJugo`ci 0,95 km, dostę”no`ć nie-

ograniczona;  

6) KDD-3 - ul. Wyzwolenia, droga gminna  

w ”rzedJuweniu ulŁ Ligonia do drogi krajowej 94, 
docelowo klasy D - dojazdowa, o szeroko`ci  
w istniejących liniach rozgraniczających 4,0 ｦ  

8,0 m, dJugo`ci 1,2 km, ”lanowane ”oszerzenie 
do 10,0 m na odcinku 0,5 km od ul. Ligonia do 

drogi ”owiatowej nr 1854 O, dostę”no`ć nie-

ograniczona;  

7) KDD-4 - Jącznik ulŁ AŁ Mickiewicza i ulŁ Li-

gonia z ”rzedJuweniem do ”lanowanego zes”oJu 
zabudowy mieszkaniowej MN-2, docelowo klasy 

D - dojazdowa, o szeroko`ci w istniejących li-
niach rozgraniczających 4,0 ｦ 5,0 m, dJugo`ci 
0,93 km, ”lanowane ”oszerzenie na caJej dJugo-

`ci do 10,0 m, dostę”no`ć nieograniczona;  
8) KDD-5 - ul. M. Konopnickiej, droga gminna 

boczna od A. Mickiewicza, docelowo klasy D - 

dojazdowa, o szeroko`ci w istniejących liniach 
rozgraniczających 3,0 ｦ 6,0 m, dJugo`ci  
0,11 km, ”lanowane wydJuwenie do odosobnionej 
zagrody na dz. nr 243 przy wschodniej granicy 

SuchodaLca, nie ”osiadającej dotychczas dostę”u 
do drogi ”ublicznej, ”lanuje się nowy bezklasowy 
odcinek dJugo`ci 0,35 km i szeroko`ci 5,0 m ”o 
`ladzie drogi rolniczej, nieujawnionej w ewidencji 
gruntów, dostę”no`ć nieograniczonaŁ  

9) KDD-6 - ul. W. Pstrowskiego, droga gminna 

Jącząca ulŁ AŁ Mickiewicza z ul. Wyzwolenia, do-

celowo klasy D - dojazdowa, o szeroko`ci w ist-

niejących liniach rozgraniczających 3,0 ｦ 8,0 m, 

dJugo`ci 0,3 km, ”lanowane ”oszerzenie na caJej 
dJugo`ci do 6,0 m, dostę”no`ć nieograniczona;  

10) KDD-7 - droga gminna obsJugująca zes”oJy 
zabudowy mieszkaniowej MN-5 i MN-6, docelowo 

klasy D - dojazdowa, o szeroko`ci w istniejących 
liniach rozgraniczających 8,0, dJugo`ci 0,26 km, 
dostę”no`ć nieograniczona;  

11) KDD-8 - ulŁ Polna, droga gminna, Jącząca 
ul. A. Mickiewicza z ul. Wyzwolenia, docelowo 

klasy D - dojazdowa, o szeroko`ci w istniejących 
liniach rozgraniczających 8,0, dJugo`ci 0,4 km, 
dostę”no`ć nieograniczona;  

12) KDD-9 ｦ ”lanowana droga gminna obsJu-

gująca zes”oJy zabudowy mieszkaniowej MN-9  

i MN-10, docelowo klasy D - dojazdowa, o szero-

ko`ci w istniejących liniach rozgraniczających 8,0, 
dJugo`ci 0,25 km, dostę”no`ć nieograniczona;  

13) KDD-10 ｦ planowana droga gminna ob-

sJugująca zes”oJy zabudowy mieszkaniowej MN-9 

i MN-10, docelowo klasy D - dojazdowa, o szero-
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ko`ci w istniejących liniach rozgraniczających 8,0, 
dJugo`ci 0,21 km, dostę”no`ć nieograniczonaŁ  

2. Pas rezerwy terenu na poszerzenie drogi 

krajowej KDGP oraz pasy rezerwy terenu na po-

szerzenie dróg ”owiatowych KDL-1 i KDL-2, two-

rzy się w celu umowliwienia rozbudowy tych dróg 
do ”arametrów normatywnych; tereny w ”asach 
rezerwy - do czasu wykorzystania w planowanym 

celu - nalewy uwytkować w dotychczasowy lub 
wskazany w ”lanie s”osóbŁ  

 

§ 23.1Ł Uzu”eJniającą sieć obsJugi komunika-

cyjnej obszarów objętych ”lanem tworzą drogi 
wewnętrzne KDW (rolnicze, le`ne, zakJadowe)  
w istniejących i ”lanowanych liniach rozgranicza-

jącychŁ  
2Ł Szeroko`ci nowych dróg wewnętrznych 

oraz niezbędne ”oszerzenia istniejących dróg 
wewnętrznych okre`la rysunek planu.  

3Ł Wyznacza się kierunki dostę”no`ci komuni-

kacyjnej terenów oznaczonych symbolami P i U/P 

- wedJug rysunku ”lanuŁ  
 

§ 24. Ustala się wskauniki liczby miejsc ”ar-

kingowych dla samochodów osobowych, wyma-

ganych w granicach terenów usJug, ”rodukcji, 
skJadów i magazynów :  

1) na terenach U, US, P oraz na terenach MN 

w ”rzy”adku realizowania usJug:  
a) 2 - 4 stanowiskał100 m² ”owierzchni uwyt-

kowej,  

b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyj-

nych i stanowisk pracy,  

c) 2 - 3 stanowiskał10 osób jednocze`nie ko-

rzystających z usJug;  
2) liczba miejsc ”arkingowych dla ”ojazdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych 
12 miejsc parkingowych.  

 

§ 25.1Ł Planuje się ”o”rawę istniejących wa-

runków komunikacji drogowej, ”o”rzez:  
1) remonty i ”rzebudowę drogi krajowej KDGP 

oraz dróg ”owiatowych KDL-1, KDL-2 w istnieją-
cych liniach rozgraniczających; rozbudowy tych 
dróg do normatywnych szeroko`ci ”asów drogo-

wych będą mowliwe ”o s”eJnieniu warunków 
okre`lonych w § 45;  

2) remonty, ”rzebudowę i rozbudowę gmin-

nych dróg ”ublicznych KDD-1, KDD-2, KDD-3, 

KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8 z odgaJę-
zieniami i skrzywowaniami w ciągu tych dróg,  
w tym poszerzenia - do uzyskania ”arametrów 
ustalonych klas, normowanych przepisem szcze-

gólnym, wedJug ustaleL § 22 i rysunku ”lanu;  
3) budowę nowych dróg KDD-8 i KDD-9 we-

dJug ustaleL § 22 i rysunku ”lanu;  
4) budowę nowych dróg wewnętrznych dojaz-

dowych KDW, wedJug ustaleL rysunku ”lanu;  

5) remonty, ”rzebudowę i rozbudowę, w tym 
”oszerzenia, istniejących dróg wewnętrznych 
dojazdowych KDW - do uzyskania ”arametrów 
ustalonej klasy, normowanych przepisem szcze-

gólnym, wedJug ustaleL rysunków ”lanuŁ  
2Ł W realizacji ”rzedsięwzięć wymienionych  

w ustŁ 1 nalewy uwzględnić:  
1) ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, ”orusza-

jących się na wózkach inwalidzkich;  

2) ”otrzeby w zakresie dróg ”owarowych, 
zgodnie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie 
”rzeciw”owarowej;  

3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów, 
na których obowiązują do”uszczalne ”oziomy 
haJasuŁ  

3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi ”ublicznej wymienionej w § 22 mowe 
nastą”ić ”o uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi 
w drodze decyzji administracyjnej, na warunkach 

okre`lonych w tej decyzjiŁ  
 

§ 26.1Ł W liniach rozgraniczających dróg i ulic 
nalewy urządzać, zgodnie z ustaloną klasą drogi  

i związanymi z nią ”arametrami:  
1) ruch koJowy;  
2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe - w po-

boczach ulic 1 Maja i Le`nej oraz dróg gminnych 
”ublicznych i wewnętrznych;  

3) ruch pieszy (chodniki);  

4) ekrany akustyczne i inne urządzenia zmniej-

szające uciąwliwo`ć akustyczną drogi;  
5) urządzenia obsJugi komunikacji zbiorowej 

(zatoki autobusowe, przystanki);  

6) infrastrukturę techniczną nie związaną bez-

”o`rednio z komunikacją drogową, w tym hydran-

ty ”rzeciw”owarowe;  
7) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrow-

ne, przepusty, kanalizacja deszczowa);  

8) zieleL ”rzyulicznąŁ  
2Ł Infrastrukturę techniczną liniową, nie zwią-

zaną z drogą - ”rzewody wodociągowe i kanaliza-

cyjne nalewy ”rowadzić w ukJadach ”odziemnych, 
a przewody sieci elektroenergetycznej i teleko-

munikacyjnej takwe jako na”owietrzne - na wa-

runkach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą 
drogi i okre`lonych w stosownej decyzjiŁ  

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  
 

§ 27.1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obsza-

ru ”lanu w energię elektryczną:  
1) w zakresie `rednich na”ięć - z GPZ Ozimek  

i GPZ Strzelce O”olskie istniejącymi liniami na-

powietrznymi 15 kV, oznaczonymi na rysunku 

planu symbolem E 15 kV;  

2) w zakresie niskich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi z istniejących stacji 
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transformatorowych 15/0,4 kV, oznaczonych 

symbolem Et:  

a) Suchodaniec Wie` - stacja wnętrzowa o mocy 
znamionowej 125 kVA, maksymalnej - 250 kVA  

b) Suchodaniec Kolonia HaleLska - stacja sJu-

powa o mocy znamionowej 100 kVA, maksymal-

nej - 250 kVA  

c) Suchodaniec Kolonia - stacja wnętrzowa mo-

cy znamionowej 75 kVA, maksymalnej - 250 kVA  

d) Suchodaniec Tuczarnia - stacja sJu”owa  
o mocy znamionowej 160 kVA, maksymalnej - 

250 kVA  

e) Suchodaniec Wodociąg ｦ stacja sJu”owa  
o mocy znamionowej 75 kVA, maksymalnej ｦ 

250 kVA.  

2Ł Przewiduje się ”rzebudowę istniejących linii 
elektroenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudo-

wę sieci na”owietrznych i kablowych `rednich  
i niskich na”ięć na obszarach ”rojektowanego 
zainwestowania, rozbudowę istniejących stacji 
transformatorowych 15ł0,4 kV oraz budowę no-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

szczególnie zao”atrujących nowe zes”oJy zabu-

dowy ”rzemysJowej ”rzy drodze krajowej nr 94 
oraz nowe zes”oJy zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej.  

3Ł Inwestycje o których mowa w ustŁ 2 nalewy 
realizować w miarę ”ojawiających się ”otrzeb,  
w miejscach wyznaczonych wedJug konce”cji 
programowo - ”rzestrzennych i ”rojektów zago-

spodarowania terenu.  

4Ł Istniejące na”owietrzne linie elektroenerge-

tyczne `rednich i niskich na”ięć nalewy w miarę 
”otrzeb skablować na odcinkach kolidujących  
z planowanym zainwestowaniem.  

 

§ 28.1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obsza-

ru ”lanu w wodę:  
1) dla celów bytowych, usJugowych, ”roduk-

cyjnych i ”rzeciw”owarowych - z wodociągu 
gminnego ｦ odgaJęzienia z Ligoty Czamborowej 
oraz uzu”eJniająco - z ujęcia studziennego i stacji 
wodociągowej w SuchodaLcu, oznaczonych 
symbolem WZ, jeweli jako`ć wody z tego ujęcia 
będzie od”owiadaJa wymaganiom okre`lonym  
w obowiązujących ”rze”isach;  

2) w miarę ”otrzeb ”rzewiduje się wymianę ist-
niejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oraz jej 
rozbudowę na terenach ”lanowanego zainwesto-

wania, z uwzględnieniem ”otrzeb w zakresie 
ochrony ”rzeciw”owarowej a takwe budowę ”rze-

wodów tranzytowych - bez potrzeby zmiany pla-

nu.  

2Ł Śo”uszcza się wykonanie i eks”loatację do-

datkowych ujęć wód ”odziemnych na obszarze 
”lanu ”o s”eJnieniu warunków ”rzewidzianych  
w przepisach prawa wodnego.  

 

§ 29.1Ł W zakresie gos”odarki `ciekowej usta-

la się:  
1) od”rowadzenie `cieków komunalnych  

z wszystkich terenów istniejącej i ”lanowanej 
zabudowy objętych ”lanem - do międzygminnej 
oczyszczalni w Kosorowicach, ”lanowaną siecią 
kanalizacyjną grawitacyjną lub grawitacyjno ｦ 

tJoczną z ”rze”om”owniami oznaczonymi symbo-

lem Kp; lokalizację ”rzydomowych oczyszczalni 
`cieków do”uszcza się wyJącznie w zakresie  
i ”od warunkami okre`lonymi w § 34Ł ustŁ 2 pkt 2;  

2) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych:  

a) z terenów o nawierzchni utwardzonej - do 

sieci kanalizacji deszczowej - krytej i otwartej,  

z wyJączeniem ”owszechnego korzystania z ro-

wów odwadniających jezdnie dróg ”owiatowych  
i drogi krajowej, docelowymi odbiornikami tych 

wód mogą być, o”rócz kanalizacji komunalnej, 

takwe rzeka Sucha i jej do”Jywy, studnie i rowy 
chJonne ”od warunkiem zastosowania na wylo-

tach kanalizacji deszczowej odpowiednich urzą-
dzeL oczyszczających (odstojników szlamów  
i ”iasku, se”aratorów olejów),  

b) niezanieczyszczone wody opadowe i rozto-

powe z posesji zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i zabudowy zagrodowej - mogą być 
od”rowadzane do gruntu na wJasnym terenie,  
w s”osób nie ”owodujący zalewania nieruchomo-

`ci sąsiednich,  
c) do”uszcza się z od”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych  
z dachów, dróg wewnętrznych oraz z ”arkingów 
o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 0,1 ha na tere-

nach usJug i zabudowy ”rodukcyjno - magazyno-

wej - do wód i gruntu na wJasnym terenie nie-

utwardzonym, ”od warunkiem s”eJnienia wyma-

gaL ”rze”isów szczególnych dotyczących w”ro-

wadzania `cieków do wód lub do ziemi;  
3) od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych -  

z terenów U, P, U/P - do sieci kanalizacji komu-

nalnej, ”o u”rzednim ”odczyszczeniu w urządze-

niach zakJadowych w ”rzy”adku ”rzekroczenia 

do”uszczalnych wskauników zanieczyszczeniaŁ  
2Ł Przewiduje się budowę tranzytowych i roz-

dzielczych sieci kanalizacyjnych wraz z urządze-

niami towarzyszącymi (”rze”om”ownie `cieków 
ｦ Kp), takwe na terenach nie wskazanych w ”la-

nie, bez potrzeby jego zmiany, z wyJączeniem 
stacji zlewnych `cieków; zbiorowe urządzenia 
kanalizacyjne nie ”owinny być lokalizowane bliwej 
niw 50 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, 
zabudowy zagrodowej, zieleni ”ublicznej i usJug 
oraz nalewy je wy”osawyć w filtry za”obiegające 
emisji nie”rzyjemnych za”achówŁ  

3. Do czasu zrealizowania planowanego sys-

temu kanalizacji zbiorowej do”uszcza się na tere-

nach oznaczonych symbolami MN, RM, RPZ, U, 

P, U/P sytuowanie bezod”Jywowych urządzeL do 
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gromadzenia `cieków bytowych i ”rzemysJowych 
oraz zorganizowany system odbioru i przewozu 

tych `cieków do oczyszczalniŁ  
 

§ 30.1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cie”lną - ”rzewiduje się ogrzewanie  
z wJasnych uródeJ cie”Ja z zastosowaniem ekolo-

gicznych no`ników energii (”aliwa gazowe, ole-

jowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja o”alanych ”aliwami staJymiŁ  
2Ł Śo”uszcza się indywidualne korzystanie  

z gazu ”Jynnego i innych ”aliw ”Jynnych w sys-

temie bezprzewodowym w tym magazynowanie 

wymienionych paliw w nadziemnych i podziem-

nych zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wy-

maganiami ”rze”isu szczególnegoŁ  
 

§ 31.1Ł Ustala się dwa sąsiadujące tereny 
urządzeL Jączno`ci - stacji bazowych telefonii 

komórkowej, oznaczonych symbolem Tk, z usy-

tuowanymi na nich wiewami antenowymi, obiek-

tem kontenerowym i urządzeniami zasilania  
w energię elektrycznąŁ  

2. Na terenach Tk do”uszcza się ”rzebudowę  
i rozbudowę urządzeL Jączno`ci, ”od warunkiem 
nie”rzekroczenia maksymalnej wysoko`ci tych 
urządzeL ｦ 60 m oraz z uwzględnieniem od”o-

wiednich ustaleL rozdziaJu 6 ”lanu, dotyczących 
ochrony `rodowiskaŁ  

3Ł Nie do”uszcza się lokalizacji w obszarze 
”lanu innych stacji telefonii komórkowejŁ  

4. W zakresie telekomunikacji przewodowej 

plan przewiduje:  

1) utrzymanie istniejącego ”rzebiegu kabli 
Jączno`ci dalekosięwnej, do”uszcza się ich moder-

nizację i wymianę a takwe ”rowadzenie nowych 
linii kablowych;  

2) rozbudowę istniejącej sieci abonenckiej na 
terenach ”lanowanego zainwestowania a takwe 
instalację ogólnie dostę”nych kabin telefonicznychŁ  

 

§ 32. W zakresie gos”odarki od”adami staJymi 
ustala się:  

1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysy”isko obsJugujące gminę;  
2) wykorzystanie od”adów w ”ostaci mas 

ziemnych z wyko”ów budowlanych do ksztaJto-

wania powierzchni terenów inwestycji oraz ”rze-

znaczanie nadwywek tych gruntów do rekultywa-

cji terenów zdegradowanych na terenie gminy;  
3) ”ostę”owanie z od”adami ”rzemysJowymi  

i niebezpiecznymi - wedJug decyzji i uzgodnieL 
wJa`ciwych organów, wydanych na ”odstawie 
”rze”isów regulujących gos”odarkę od”adamiŁ  

 

§ 33.1. Przewody podziemne sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych, napo-

wietrzne linie elektroenergetyczne niskich na”ięć  
i napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz urzą-
dzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom - nale-

wy sytuować w ”asach rozgraniczenia ulic i dróg, 
na warunkach uzgodnionych z zarządcami drógŁ  

2Ł Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów 
o których mowa w ustŁ 1 wraz z urządzeniami  
i obiektami towarzyszącymi (n”Ł stacji transfor-

matorowych, ”rze”om”owni `cieków, szaf tele-

komunikacyjnych, kabin telefonicznych, pom-

”owni) a takwe nowych kablowych i na”owietrz-
nych linii elektroenergetycznych `redniego na”ię-
cia - na nieruchomo`ciach gruntowych sąsiadują-
cych z ulicami i drogami lub na terenach rolni-

czych R, nie ”owodujące konieczno`ci uzyskiwa-

nia zgody na ”rzeznaczenie gruntów rolnych na 
cele nierolnicze, w uzgodnieniu z wJa`cicielami 
tych nieruchomo`ci, bez ”otrzeby zmiany ”lanuŁ  

 

RozdziaJ 6 

źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego, w tym terenów i obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów szczególnych  

 

§ 34.1Ł Ustala się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska naturalnego, w szczególno`ci wód ”od-

ziemnych, elementu `rodowiska najbardziej za-

growonego na obszarze ”lanu - znajdującego się  
w caJo`ci w granicach dwóch gJównych zbiorni-

ków wód ”odziemnych (GZWP 333 ｭO”ole - Za-

wadzkieｬ i GZWP 335 ｭKra”kowice -Strzelce 

O”olskieｬ) oraz czę`ciowo w granicach stref 

ochrony ”o`redniej ujęć wód ”odziemnych wodo-

ciągu gminnego (ujęcie Izbicko i ujęcie Suchoda-

niec ｦ oba czasowo wyJączone z eks”loatacji  
z ”owodu nadmiernej zawarto`ci azotanów  
w czerpanej wodzie).  

2Ł W związku z uwarunkowaniami wymienio-

nymi w ust. 1 zakazuje się na caJym obszarze 
”lanu realizacji ”rzedsięwzięć mogących s”owo-

dować zanieczyszczenie wód ”owierzchniowych  
i ”odziemnych, w szczególno`ci:  

1) lokalizowania deszczowni `cieków oraz wy-

lewisk `cieków;  
2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni 

`cieków; zakaz ten nie dotyczy odosobnionej 
zabudowy rolniczej, w tym dopuszczonej na tere-

nach rolniczych R zgodnie z ustaleniami § 14Ł 
ust. 2 ”kt 4 litŁ e; niezbędnym warunkiem lokali-
zacji ”rzydomowej oczyszczalni `cieków jest 
mowliwo`ć zachowania co najmniej 1,5 m war-

stwy gruntu ”omiędzy drenawem rozsączającym  
a lustrem wód gruntowych;  

3) innych form wprowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków do ziemi, wód ”odziemnych i ”o-

wierzchniowych z zastrzeweniem ustaleL § 29 
ustŁ 1 ”kt 2, dotyczących od”rowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 
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3Ł W granicach strefy ochrony ”o`redniej uję-
cia wód ”odziemnych obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia ustalone odpowiednimi decyzjami 

administracyjnymi.  

4Ł Rolnicze wykorzystanie obornika, gnojówki  
i gnojowicy jako nawozów naturalnych ”owinno 
być zgodne z wymaganiami ”rze”isów szczegól-

nych o nawozach i nawoweniuŁ  
5Ł Powierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi i innymi substan-

cjami szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do grun-

tu i wód ”odziemnych, nalewy uszczelnić i zabez-

”ieczyć ”rzed s”Jywem zanieczyszczeL na tereny 
”rzylegJeŁ  

 

§ 35.1Ł Śo”uszcza się realizację na obszarze 
”lanu ”rzedsięwzięć mogących zawsze lub ”o-

tencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
”od warunkiem zgodno`ci rodzaju i zakresu 
przedsięwzięcia z:  

1) ustalonym w planie przeznaczeniem tere-

nów i szczegóJowymi warunkami ich zabudowy  
i zagospodarowania;  

2) ustalonymi w ”lanie szczegóJowymi zaka-

zami i ograniczeniami.  

2Ł Realizacja ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ustŁ 1 wymaga wcze`niejszego przeprowadze-

nia oceny oddziaJywania na `rodowisko w zakre-

sie i w s”osób okre`lony w od”owiednich ”rze”i-

sach szczególnychŁ  
3Ł Stwierdzone lub ”otencjalne oddziaJywanie 

na `rodowisko ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ustŁ 1 ”owinno być badane, monitorowane  

i analizowane w zakresie i z częstotliwo`cią wy-

nikającą z ”rze”isów szczególnych oraz decyzji 
administracyjnych; dotyczy to zwJaszcza oddzia-

JywaL na wody ”odziemne, ”owietrze i klimat 
akustyczny ”rzedsięwzięć na terenach: obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów i magazynów (P), przed-

sięwzięć w zakresie s”ecjalistycznej ”rodukcji 
zwierzęcej na terenach RPZ i rozbudowy drogi 

krajowej (KDGP).  

 

§ 36. Ustala się tereny na których ”rzyjmuje 
się do”uszczalne ”oziomy haJasu, normowane  
w ”rze”isie szczególnym :  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (MN) i na terenach usJug (U) - obo-

wiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewidzia-

ne dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usJu-

gowej;  

2) na terenach terenach zabudowy zagrodowej 

(RM) - obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu 
”rzewidziane dla terenów zabudowy zagrodowej;  

3) na terenach zieleni zieleni publicznej (ZP), 

terenach sportu i rekreacji (US) - obowiązują do-

”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewidziane dla tere-

nów rekreacyjno - wypoczynkowych.  

 

§ 37.1Ł Obszaru ”lanu ”oJowony na ”óJnoc od 
drogi powiatowej nr 1854 O (ul. M. Buczka) obję-
ty jest ”rawną formą ochrony ”rzyrody - stanowi 

czę`ć obszaru chronionego krajobrazu ｭLasy Sto-

brawsko Turawskieｬ; w granicach tego obszaru 
nalewy ”rzestrzegać regulacji zawartych w roz”o-

rządzeniu Nr 0151łPł16ł2006 Wojewody O”ol-

skiego z dnŁ 8 maja 2006 rŁ w s”rawie obszarów 
chronionego krajobrazu (ŚzŁ UrzŁ Województwa 
Opolskiego Nr 33 poz. 1133).  

2Ł W ”rzy”adku ustanowienia innych niw wy-

mieniono w ust. 1 terenów lub obiektów objętych 
”rawnymi formami ochrony ”rzyrody nalewy sto-

sować s”osoby ich ochrony okre`lone w od”o-

wiednich ”rze”isach szczególnych, zarządzeniach 
lub decyzjach.  

3Ł Szczątki ro`lin lub zwierząt odkryte w trak-

cie robót ziemnych ”odlegają ochronie na mocy 

”rze”isów szczególnych; w razie ich odkrycia 
nalewy wstrzymać roboty mogące je uszkodzić 
oraz niezwJocznie zawiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody lub Wójta Gminy IzbickoŁ  

 

RozdziaJ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, w tym terenów i obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-

sów szczególnych  
 

§ 38.1Ł W obszarze ”lanu wystę”ują obiekty 
zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków:  

1) 5 stanowisk archeologicznych, numery sta-

nowisk na rysunku planu ”rzyjęto wedJug ewi-

dencji gminnej,  

2) zabytki architektury i techniki :  

a) ka”liczka dzwonnica, murowana, ”oJowa 
XIX w. ｦ ulŁ 1 Maja w SuchodaLcu,  

b) ka”liczka, murowana, ”oczątek XX wŁ ｦ  

ulŁ Mickiewicza w SuchodaLcu,  
c) krzyw ”rzydrowny, murowany, ok. 1900 r. ｦ 

droga powiatowa nr 1854 przy granicy z gm. 

Strzelce Opolskie,  

d) budynek byJej szkoJy, murowany, lata 30-te 

XX wŁ, ulŁ Szkolna w SuchodaLcu,  
e) domy mieszkalne i budynki gospodarcze  

w SuchodaLcu, HaleLsku i Kolonii Lwowskiej ｦ 

ujęte w ewidencji gminnej w pozycjach: 

255ł1285 do 291ł1285, murowane, w większo-

`ci z lat 20-tych i 30-tych XX wŁ, kilka domów  
z 2 ”oJowy XIX wŁ  

2. Zakres ochrony konserwatorskiej obejmuje: 

zachowanie bryJy obiektu i dachu co do ksztaJtu  
i materiaJu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wystroju architektonicznego.  

3. Inwestycje budowlane w obiektach i obsza-

rach wymienionych w ustŁ 1 ”odlegają o”iniowa-

niu ”rzez organ konserwatorski w ”ostę”owaniu 
o wydanie ”ozwolenia na budowęŁ  
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4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze udo-

kumentowanych stanowisk archeologicznych, 

oraz w ich bez”o`rednim otoczeniu wymagają 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytkówŁ  
5.  Nawarstwienia kulturowe i przedmioty  

o cechach zabytku odkryte w trakcie robót ziem-

nych ”odlegają ochronie na mocy ”rze”isów 
szczególnych; w razie ich odkrycia nalewy 
wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz nie-

zwJocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków lub Wójta Gminy IzbickoŁ  
 

RozdziaJ 8 

źasady i warunki scalania i podziaJu nierucho-

mo`ci  
 

§ 39.1Ł Scaleniem nieruchomo`ci w celu ich 
”onownego ”odziaJu ”rzewiduje się objąć tereny 
”rzeznaczone ”od ”lanowaną zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną MN-1 oraz tereny obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów i magazynów ”oJowone 
”rzy drodze krajowej nr 94, Jącznie z ”rzylegJymi 
terenami komunikacji KDD i KDW.  

2Ł PodziaJy terenów wymienionych w ustŁ 1 na 
dziaJki nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustaleniami 
rysunku ”lanu, do”uszczalne są korekty granic 
”oszczególnych dziaJek, nie zmieniające znacząco 
s”osobu ”odziaJu terenu, ”rzebiegu i szeroko`ci 
”lanowanych dróg, ”rzy zachowaniu minimalnych 
rozmiarów dziaJek, okre`lonych w § 40Ł  

3Ł PodziaJ na dziaJki na terenach wymienio-

nych w ustŁ 1 oraz na ”ozostaJych nowych tere-

nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN, ZP/MN, U i U/P, jest mowliwy bez scalenia 
gruntów ”od warunkiem wcze`niejszego wydzie-

lenia dróg dojazdowych (KDD, KDW) lub posze-

rzeL dróg istniejących, ”rzewidzianych w ”lanie 
do obsJugi tych terenówŁ  

 

§ 40. Na terenach istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej MN i zabudowy zagrodowej RM 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci  
i wydzielanie nowych dziaJek zabudowy jednoro-

dzinnej pod warunkiem zachowania:  

1) minimalnej ”owierzchni dziaJki jednorodzin-

nej w zabudowie wolnostojącej - 700 m² ”rzy 
szeroko`ci frontu dziaJki minŁ 18 m, w zabudowie 
bliuniaczej od”owiednio - minŁ 400 m² i 12 m;  

2) dostę”u do drogi ”ublicznej lub gminnej 
drogi wewnętrznej i zbiorowych sieci infrastruktu-

ralnych - energetycznej oraz wodociągowej i ka-

nalizacyjnej, chyba we ”lan do”uszcza rozwiązania 
indywidualne;  

3) zgodno`ci zamierzonego ”odziaJu ze szcze-

góJowymi ustaleniami ”lanu dotyczącymi terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN  

i zabudowy zagrodowej RM oraz z przepisami 

szczególnymiŁ  

§ 41.1Ł Scaleniu dla ”onownego ”odziaJu mo-

gą ”odlegać takwe tereny o innym ”rzeznaczeniu 
niw okre`lone w § 39, na ”rzykJad w ”rzy”adku 
zamierzonej ”o”rawy struktury wJasno`ciowej 
rolniczej i le`nej ”rzestrzeni ”rodukcyjnejŁ  

2Ł Scalenie i ”odziaJ terenów o których mowa 
w ustŁ 1 nalewy ”rze”rowadzić z uwzględnie-niem 

od”owiednich ustaleL dziaJu II ”lanu oraz wyma-

gaL zawartych w ”rze”isach szczególnychŁ  
 

ŚźIAI III. PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś  
 

RozdziaJ ń 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i zagospodarowania terenów  
 

§ 42.1. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, 
tereny nim objęte nalewy uwytkować w dotych-

czasowy s”osób - jeweli to uwytkowanie nie jest 
s”rzeczne z ”rze”isami szczególnymiŁ  

2Ł Tereny w ”asach rezerwy ”od rozbudowę 
drogi krajowej KDGP i dróg ”owiatowych KDL-1, 

KDL-2, wyJącza się z mowliwo`ci realizacji zabu-

dowy. 

 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci  
 

§ 43. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe dla naliczenia jedno-

razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o których mowa w artŁ 36 ustŁ 4 wymienio-

nej ustawy - w granicach terenów oznaczonych 
w planie symbolami:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej ｦ MN 15%:  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej - MN lub alternatywnie tereny zalesieL 
nieuwytków, oznaczone jako MN/ZL 15 %:  

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  

(z udziaJem zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej) - RM 15%:  

4) tereny zabudowy usJugowej ｦ U 25%:  

5) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów ｦ P 25%:  

6) tereny zabudowy usJugowej ｦ U lub alterna-

tywnie obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i maga-

zynów ｦ P, oznaczone jako U/P 25%:  

7) tereny s”ecjalistycznej ”rodukcji zwierzęcej 

                                                    ｦ RPZ 25%:  

8) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

                                                    ｦ RPR 25%:  

9) tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach 
rolnych i hodowlanych ｦ RU 25%:  

10) tereny rolnicze - R 0%:  
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11) tereny lasów i zadrzewieL `ród”olnych  
i nadwodnych - ZL 0%:  

12) tereny ”lanowanych zalesieL uwytków rol-

nych i nieuwytków ｦ ZLp 25%:  

13) tereny zieleni urządzonej (zieleni ”ublicz-

nej) ｦ ZP 0%:  

14) tereny zieleni izolacyjnej ｦ ZI 0%:  

15) tereny wód ”owierzchniowych (stawy  
i cieki podstawowe) ｦ WS 0%:  

16) tereny wód powierzchniowych (rowy me-

lioracyjne) ｦ W 0%:  

17) tereny dróg ”ublicznych ｦ KDGP, KDL, 

KDD 0%:  

18) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW 0%:  

19) tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę  
                                                       ｦ WZ 0%:  

20) tereny urządzeL kanalizacji ｦ Kp 0%:  

21) tereny elektroenergetyki (stacje transfor-

matorowe) ｦ Et 15%:  

22) tereny telekomunikacji (stacja telefonii 

komórkowej) ｦ Tk 25%:  

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe  
 

§ 44. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania wJasne 
gminy Izbicko, są w granicach ”lanu:  

1) budowa, przebudowa i rozbudowa ulic  

i dróg gminnych ”ublicznych KDD-1, KDD-2, 

KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, 

KDD-9, KDD-10 do osiągnięcia ”arametrów klas 
ustalonych w ”lanie i ”rze”isach szczególnych;  

2) budowa, rozbudowa i przebudowa gmin-

nych dróg wewnętrznych KDW - dojazdowych, 

do osiągnięcia ”arametrów ustalonych w ”lanie  
i ”rze”isach szczególnych;  

3) rozbudowa rozdzielczej i tranzytowej sieci 

wodociągowej;  

4) budowa sieci i urządzeL kanalizacji komu-

nalnej i deszczowej;  

5) modernizacja, rozbudowa klubu wiejskiego 

lub innych usJug ”ublicznych na terenie Up;  

6) urządzenie terenów zieleni ”ublicznej ZP;  

7) budowa obiektów s”ortu i rekreacji na tere-

nie US.  

 

§ 45.1Ł Ustalenia ”lanu dotyczące ”rzebudo-

wy drogi krajowej nr 94 (KDGP) oraz dróg ”owia-

towych nr 1854 O (KDL-1) i nr 1850 O (KDL-2) 

w istniejących ”asach drogowych sJuwą realizacji 
”onadlokalnych celów ”ublicznychŁ  

2. Realizacja inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym - rozbudowy drogi 

krajowej KDGP i dróg ”owiatowych KDL-1, KDL-2 

w ”asach rezerwy uwzględnionych w ”lanie - 

wymaga s”orządzenia odrębnych ”lanów miej-

scowych albo ustalenia lokalizacji na podstawie 

”rze”isów szczególnychŁ  
 

§ 46. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Izbicko.  

 

§ 47. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronie internetowej Gminy Izbicko.  

 

§ 48. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący  
Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1071 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁń 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1072 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ2 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1073 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ3 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1074 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ4 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1075 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ5 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1076 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ6 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1077 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ7 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1078 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ8 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1079 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁ9 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1080 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁńŃ 

do UchwaJy nr XLIX/249/10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1081 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁńń 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1082 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr 1.12 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1083 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁń3 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1084 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁń4 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1085 – Poz. 311 

 

źaJącznik nr ńŁń5 

do UchwaJy nr XLIXł249ł10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 20 – 1086 – Poz. 311-312 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIX/249/10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchoda-

niec w okresie powtórnego wyJowenia do pu-

blicznego wglądu  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Izbicko, wobec 

braku uwag ｦ odstę”uje od rozstrzygnięcia  
w zakresie, o którym mowa w artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Przewodniczący  
Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIX/249/10 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, stano-

wiących zadania wJasne gminy Izbicko, zapisa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Suchodaniec oraz o zasa-

dach ich finansowania  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z artŁ 7 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ Rada 

Gminy Izbicko ”rzyjmuje nastę”ujące rozstrzy-

gnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 
wJasne gminy Izbicko: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, ujęte w miejscowym ”lanie zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego wsi Suchodaniec, nalewą-
ce do zadaL wJasnych Gminy Izbicko obejmują:  

1) budowę gminnych dróg o ”arametrach kla-

sy ｭŚｬ, o Jącznej dJugo`ci okŁ 430 mb,  
2) ”rzebudowę gminnych dróg do uzyskania 

”arametrów klasy ｭŚｬ, o Jącznej dJugo`ci  
ok. 1500 mb,  

3) budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze 
”lanu, o dJugo`ci sieci gJównej ok. 8120 mb,  

4) rozbudowę sieci wodociągowej, rozdziel-

czej o dJugo`ci okŁ 1820 mbŁ  
2Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 

zadaL gminnych w zakresie wymienionym  
w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”i-

sami o finansach publicznych :  

1) `rodki wJasne, fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) kredyty, ”owyczki ”referencyjneŁ  
3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących 

infrastrukturę techniczną, wymienionych w ”unk-

cie 1 ustalane będą wedJug wieloletniego planu 

inwestycyjnego gminy Izbicko.  

 

Przewodniczący  
Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 

310 

 

 

 

312 

 
3 11 

UCHWAIA NR XLIXł254ł10 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 18 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany uchwaJy nr XLVIIł236łŃ9 z dnia 23 listopada 2ŃŃ9 rŁ  

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od `rodków transportowych na rok 2ŃńŃ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142, poz. 

1591; z 2002 Dz. U. nr 62, Nr 558, nr 113, poz. 

984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102, poz. 1055,  

nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 

1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 Dz. U. nr 17, 

poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 Dz. U.  

nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 

1218; z 2008 Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, 


