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UCHWAIA Nr XXXIł258łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie  

we wsi Szymiszów ｦ Wie` 

 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
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 i Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1448) oraz art.20  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz.41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 

954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225 poz. 1635; 2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r. 

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

1413), w związku z uchwaJą Nr Lł437ł06 Rady Miej-

skiej w Strzelcach O”olskich z dnia 25 ”audziernika 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzelce O”olskie we wsi Szymiszów - Wie`, ”o 
stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Strzelce Opolskie, Rada Miejska  

w Strzelcach O”olskich uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi 

Szymiszów - Wie`, zwany dalej ”lanemŁ 
1. Granice obszaru objętego ”lanem oznaczono na 

rysunku ”lanu, stanowiącym zaJącznik graficzny do 
niniejszej uchwaJyŁ 

2. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek ”lanu s”orządzony na 

mapach zasadniczych i ewidencyjnych w skali 1: 1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy,  
2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie roz”a-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie reali-
zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych. 

3. W granicach obszaru objętego ”lanem nie wystę-
”ują nastę”ujące tereny, które okre`la się obowiązko-

wo, zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póunŁ zm.): 

1) ”odlegające ochronie ustalone na ”odstawie od-

rębnych ”rze”isów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych, 
2) wymagające okre`lenia szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania nieruchomo`ci, 
3) wymagające okre`lenia s”osobów i terminów 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt-

kowania terenówŁ 
 

§ 2Ł1Ł  Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 

”lanu są ustaleniami obowiązującymi ”lanu: 
1) oznaczenia ogólne: granica obszaru objętego ”lanem, 

2) ”rzeznaczenie terenów:  
a) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu i równych zasadach zagos”odarowania, 

b) oznaczenia ”oszczególnych terenów zawierające: 

- symbol okre`lający ”rzeznaczenie terenu, 
- kolejny numer terenu, wyrówniający go s”o`ród in-

nych terenów, 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) tereny na których obowiązuje utrzymanie lub 
urządzenie nasadzeL zieleni wysokiej w ukJadzie sz”ale-

rowym,  

b) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabyt-

ków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) zabytki nieruchome, wpisane do gminnej ewiden-

cji zabytków, 
b) stanowiska archeologiczne udokumentowane o po-

twierdzonej lokalizacji, 

c) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ arche-

ologicznej, 

5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) miejsce zmiany typu linii zabudowy, 

6) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-
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stawie ”rze”isów odrębnych ｦ granice terenów za-

mkniętychŁ 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu, 

nie będące obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, 
2) linie elektroenergetyczne na”owietrzne `redniego 

na”ięcia 15 kV, 
3) orientacyjne ”odziaJy geodezyjneŁ 
3. Oznaczenia wymienione w ustŁ 2 ”osiadają cha-

rakter informacyjny. 

 

§ 3Ł Nastę”ujące okre`lenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) dach o symetrycznie nachylonych poJaciach ｦ 

dach o jednakowym kącie nachylenia gJównych ”oJaci 

budynku oraz symetrii ukJadu gJównych ”oJaci w ”Jasz-

czyunie `ciany usytuowanej w linii zabudowy lub będą-
cej elewacją frontową, 

2) elewacja frontowa ｦ `ciana budynku wraz ze 
wszystkim znajdującymi się na niej elementami i da-

chem, widoczna z drogi, z której jest obsJugiwana 
dziaJka budowlana,  

3) front dziaJki ｦ granica dziaJki budowlanej ”rzylega-

jąca do drogi z której odbywa się obsJuga komunikacyj-

na tej dziaJki lub granica dziaJki budowlanej równolegJa 
do osi tej drogi, 

4) kąt nachylenia poJaci dachowych - kąt mieszczący się  
w zakresie okre l̀onym w ”rze”isach szczegóJowych uchwa-

Jy, jednakowy dla gJównych ”oJaci dachowych budynku, 

5) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny 

o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”oda-

rowania, której ”rzebieg okre`lony na rysunku planu ma 

charakter wiąwący i nie mowe ulegać ”rzesunięciu w 
ramach realizacji planu, 

6) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdJuw której 

wymaga się usytuowania zasadniczej `ciany zewnętrz-
nych budynku na wszystkich kondygnacjach oraz okre-

`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli nad-

ziemnych niebędących liniami ”rzesyJowymi i sieciami 

uzbrojenia terenu lub terenowymi urządzeniami komu-

nikacji; za s”eJnienie tego wymogu uwawa się usytu-

owanie zgodnie z podanymi zasadami przynajmniej 

jednego budynku przeznaczenia podstawowego terenu. 

PozostaJe budynkiłobiekty mogą być zlokalizowane 

”oza obowiązującą linią zabudowy, 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia ogranicza-

jąca obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie bu-

dynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów 
budowli nadziemnych niebędących liniami ”rzesyJowy-

mi i sieciami uzbrojenia terenu lub terenowymi urządze-

niami komunikacji, której ”rzekroczenia nie dopuszcza 

się na wszystkich kondygnacjach, 

8) plan ｦ ustalenia dotyczące obszaru okre`lonego w 

§ 1 uchwaJy,  
9) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia terenu 

zajęta ”rzez budynek w stanie wykoLczonym, liczona 
w rzucie przyziemia, mierzonego w przekroju poziomym 

budynku na wysoko`ci 1 m,  

10) przepisy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzecz”os”olita 

Polska jest czJonkiem oraz ”rawo Unii śuro”ejskiej 
obowiązujące w regulowanej dziedzinie, 

11) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie bę-
dące dominującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych, 

12) przeznaczenie uzupeJniające ｦ przeznaczenie in-

ne niw ”odstawowe, które uzu”eJnia lub wzbogaca 
”rzeznaczenie ”odstawowe i nie wystę”uje samodziel-

nie na danym terenie,  

13) stawka procentowa - stawka ”rocentowa, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U  

z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), 
14) teren ｦ obszar o okre`lonym ”rzeznaczeniu i za-

sadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, 

15) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ urządzenia 

budowlane, budynki garawowe, gos”odarcze i higie-

niczno - sanitarne oraz obiekty maJej architektury, 

16) obiekty i urządzenia gospodarki rolnej ｦ obiekty  

i urządzenia związane z ”rowadzeniem gos”odarki ”olowej, 

hodowlanej i ogrodniczej, w tym silosy, ”Jyty gnojowe itp., 

17) usJugi podstawowe - usJugi sJuwące mieszkaLcom 
wsi, sJuwące do wykonywania funkcji administracyjnych  

i biurowych, zdrowia, bankowo`ci i Jączno`ci, handlu deta-
licznego i gastronomii, o`wiaty, kultury i rekreacji oraz rze-
miosJa nieuciąwliwego, takiego jak n”Ł zakJady fryzjerskie, 
krawieckie lub inne o podobnym charakterze, 

18)  usJugi ponadpodstawowe ｦ usJugi o zakresie 
szerszym niw bez”o`rednia obsJuga ”otrzeb mieszkaL-
ców wsi, w dziedzinach, o których mowa w ”kt 17,  
a takwe takich jak n”Ł hotelarstwo, sport i rekreacja, 

handel hurtowy lub inne o podobnym charakterze, 

19)  usJugi rzemiosJa ｦ dziaJalno`ć gos”odarcza  
w zakresie wytwórstwa i na”raw, ”rzy zatrudnieniu do 
15 ”racowników, w branwy budowlanej, drzewnej, tek-

stylnej i odziewowej, metalowej, elektrotechnicznej  

i elektronicznej, s”owywczej oraz artystycznej, 
20)  wskaunik zabudowy dziaJki ｦ warto`ć stanowiąca 

stosunek Jącznej ”owierzchni zabudowy zlokalizowanej na 

dziaJce budowlanej, do ”owierzchni tej dziaJki, 
21) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć obiektu mie-

rzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 

terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca się 
do kalenicy obiektu w wy”adku dachu stromego lub ”eJnej 
wysoko`ci obiektu w wy”adku dachu ”Jaskiego iłlub wyra-

wona w ilo`ci kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem, 

przy czym wprowadzanie dominant architektonicznych 

”rzekraczających do”uszczalną wysoko`ć zabudowy jest 
mowliwe wyJącznie na warunkach okre l̀onych w ”rze”i-

sach szczegóJowych uchwaJyŁ 
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§ 4Ł1Ł Ustala się linie rozgraniczające tereny o rów-
nym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odaro-

wania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

2. Ustala się nastę”ujące tereny, wyznaczone liniami 

rozgraniczającymi: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN,  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MU, 
3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem MW,  

4) tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 

oznaczone na rysunku planu symbolem RM/MN, 

5) tereny usJug komercyjnych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem U,  

6) tereny usJug ”ublicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP, 

7) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem US,  

8) tereny rolne - ”ola, Jąki i ”astwiska, oznaczone na 

rysunku planu symbolem R,  

9) teren obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rol-

nych, oznaczony na rysunku planu symbolem RU,  

10) teren ”rzemysJu, oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem P, 

11) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, 

12) tereny lasów, oznaczone na rysunku ”lanu sym-

bolem ZL, 

13) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZC, 

14) tereny wód ”owierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS, 

tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
15) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDl, 

16) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDd, 

17) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDw, 

18) tereny dróg trans”ortu rolnego, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDr. 

19) teren obsJugi komunikacji, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KS, 

20) tereny urządzeL elektroenergetycznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem E, 

21) teren urządzeL zao”atrzenia w wodę, oznaczony 

na rysunku planu symbolem W, 

22) teren gospodarowania odpadami, oznaczony na 

rysunku planu symbolem O. 

3. Zasady zabudowy i zagos”odarowania terenów 
wymienionych w ust. 2 okre`lono w ”rze”isach szcze-

góJowych uchwaJyŁ 
 

§ 5Ł1Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochrony 

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub nad-

budowę istniejących budynków zgodnie z obowiązują-

cymi ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem ustaleL,  
o których mowa w § 7, oraz zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy, 
2) dla istniejących obiektów i budynków oraz ich 

czę`ci, które ”osiadają inne niw ustalone w ”lanie 
wskauniki zabudowy, liczbę kondygnacji, wysoko`ć, 
geometrię dachu, linię zabudowy, szeroko`ć elewacji 
frontowej - do”uszcza się: 

a) remont w zakresie biewącej konserwacji oraz rozbiórkę, 
b) zmianę s”osobu uwytkowania obiektu, 
c) ”rzebudowę obiektu, 
d) rozbudowę, obiektu zgodnie z przepisami szcze-

góJowymi uchwaJy, 
e) dostosowanie obiektu do ”otrzeb osób nie”eJno-

sprawnych, 

3) dla istniejących terenów zabudowanych, które 
”osiadają mniejsze niw ustalone w ”lanie wskauniki 
powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się ”o-

mniejszania powierzchni biologicznie czynnej, 

4) ustala się obowiązujące i nie”rzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

5) oka”y i gzymsy mogą ”rzekraczać wyznaczoną w ”la-
nie linię zabudowy nie więcej niw 0,8 m, natomiast czę`ci 
budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrz-
ne, pochylnie i rampy ｦ nie więcej niw 1,5 m, lecz nie dalej 

niw do wyznaczonej w ”lanie linii rozgraniczającej, 
6) dla obiektów i budynków, których budowa roz”o-

częJa się ”rzed wej`ciem w wycie ”lanu lecz nie zostaJa 
ukoLczona, a które ”rzekraczają wyznaczoną w ”lanie 
linię zabudowy, do”uszcza się kontynuację budowy na 
warunkach okre`lonych w wydanym ”ozwoleniu na 

budowę; rozbudowę obiektów nalewy ”rowadzić zgod-

nie z ”rze”isami szczegóJowymi uchwaJy, 
7) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytuować 

równolegle lub ”rosto”adle do granic dziaJki, 

8) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, obowiązuje 
zasada zachowania symetrii podstawowych elementów 
roz”lanowania rzutu obiektu, ukJadu elewacji (rozplanowania 

i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych) oraz jednako-

wej geometrii dachu, z zastrzeweniem pkt 9, 

9) w odniesieniu do istniejącej zabudowy bliuniaczej, 

ustalenia, o których mowa w ”kt 8 obowiązują jedynie 

w przypadku, gdy: 

a) jeden z segmentów budynku bliuniaczego istnieje, 

a drugi jest do niego dobudowywany, 

b) przebudowy, rozbudowy lub odbudowy budynku 

bliuniaczego, która obejmuje zmianę ”odstawowych 

elementów roz”lanowania rzutu obiektu, ukJadu elewa-

cji (roz”lanowania i ”ro”orcji otworów okiennych  
i drzwiowych) oraz geometrii dachu w zakresie, który 
umowliwia do”rowadzenie do s”ójno`ci rozwiązaL archi-

tektonicznych w obydwu segmentach,  

10) zakazuje się na terenach graniczących z terena-

mi dróg ”ublicznych lokalizowania ogrodzeL: 
a) z ”refabrykowanych elementów betonowych,  
b) o wysoko`ci większej niw 2,20 m. 

2. W ”rze”isach szczegóJowych uchwaJy okre`lono 

dla ”oszczególnych terenów, wyodrębnionych liniami 
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rozgraniczającymi, szczegóJowe zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego, w tym: 

1) rodzaje zabudowy, 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy, 

w tym gabaryty obiektów, ksztaJt dachów i elewacji 
oraz szeroko`ci elewacji frontowych, 

3) ”arametry zagos”odarowania terenu, w tym wskauniki 
zabudowy oraz udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej. 

 

§ 6Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochrony 
`rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się od”rowadzania nieoczyszczonych `cie-
ków do gruntu, wód gruntowych oraz ”owierzchniowych,  

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami MN, MU, MW, RM/MN, U, UP, z zastrzeweniem ”kt 3, 

ustala się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, dla których zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowi-

ska mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko: 

a) mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, 

b) mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, jeweli obowiązek oceny oddziaJywania 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie stwierdzony 
”rzez organ wJa`ciwy do wydania decyzji o `rodowi-

skowych uwarunkowaniach, 

3) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć ”olegających 

na budowie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, 

4) dziaJalno`ć realizująca ustalenia niniejszego ”lanu nie 
mowe ”owodować uciąwliwo`ci na terenach sąsiednich 

oraz ”onadnormatywnego obciąwenia `rodowiska poza 

granicami dziaJki, do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawny,  
5) ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci na obszarach wy-

znaczonych w ”lanie, ustala się obowiązek zdjęcia war-

stwy ”róchniczej z czę`ci ”rzeznaczonej ”od obiekty 
budowlane oraz ”owierzchnie utwardzone, a nastę”nie 
odpowiednie jej zagospodarowanie, 

6) obszar objęty ”lanem znajduje się w zasięgu: 

a) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 333 ｦ Zbiornik Opole-Zawadzkie,  

b) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, 

7) wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturo-

wego, w granicach której zakazuje się lokalizowania: 

a) konstrukcji wiewowych, masztów oraz wysoko`ciowych 
obiektów technologicznych,  

b) wolnostojących no`ników reklamowych, o wymiarach 
tablicy reklamowej większych niw 1,5 m x 3,0 m. 

 

§ 7Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) uwzględnia się ochronę zabytków nieruchomych, 

w”isanych do rejestru zabytków: 
a) ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ ``Ł Szymona i Judy,  

nr rej.: 131/54, 

b) mogiJa Franciszka Woloszka na cmentarzu rzym.-

kat., nr rej.: 248/90, 

c) zes”óJ ”aJacowy: ”aJac nr rejŁ 1047ł65, s”ichrz  
nr rej. 1047/65, park nr rej. 185/88;  

2) wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków oraz w ich otoczeniu 
nalewy ”rowadzić ”o uzgodnieniu z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, 
3) okre`la się ochronę zabytków nieruchomych, 

w”isanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-

nych na rysunku planu: 

a) czworaki mieszkalne pocz. XIX w.,  

ulŁ Wolno`ci 64, 66, 

b) budynek nieuwytkowany ”oczŁ XX wŁ, ul. Wolno-

`ci 41, 
c) budynek nieuwytkowany ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Ko`ciel-

na 1, 

d) budynek mieszkalny kŁ XIX wŁ, ulŁ Wolno`ci 8, 
e) drewutnia (dawniej chlew) pocz. XX w., ul. Fran-

ciszka 26, 

f) budynek nieuwytkowany okŁ 1920,  
ulŁ Wolno`ci 22-24, 

g) dom mieszkalny ok. 1925, ul. Wolno`ci 15, 
h) dom mieszkalny okŁ 1930, ulŁ Wolno`ci 20, 
i) dom nieuwytkowany okŁ 1920, ulŁ Wolno`ci 25, 
j) dom mieszkalny okŁ 1910, ulŁ Wolno`ci 34, 
k) dom mieszkalny ok. 1925, ul. Dworcowa 20, 

l) dom nieuwytkowany ”oczŁ XX wŁ, ulŁ My l̀iwca 14, 
m) dom mieszkalny pocz. XX w., ulŁ Wolno`ci 33, 
n) dom mieszkalny 1911, ulŁ Wolno`ci 4, 
o) dom mieszkalny ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 36, 
p) dom mieszkalny pocz. XX w., ul. Dworcowa 22-24, 

q) dom mieszkalny pocz. XX w., ul. Dworcowa 22, 

r) dom mieszkalny pocz. XX w., ul. Franciszka 26, 

s) dom mieszkalny poczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 49, 
t) dom mieszkalny ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 43, 
u) ka”liczka kŁ XIX wŁ, ulŁ Wolno`ci 16, 
v) restauracja (dawniej karczma) 2 ćwŁ XIX wŁ,  

ulŁ Wolno`ci 46, 
w) budynek mieszkalny (dawniej kuunia) ”oczŁ XX wŁ, 

ulŁ Wolno`ci 41, 
x) obora nieuwytkowana ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 41, 
y) stajnie (dawniej obora) pocz. XX w., ul. Francisz-

ka 26, 

z) budynek ”oczty okŁ 1920, ulŁ Wolno`ci 27, 
aa) ”omnik 1889rŁ, ulŁ Wolno`ci, 
bb) ”omnik okŁ 1920rŁ, ulŁ Wolno`ci, 
cc) ”omnik 1883rŁ, ulŁ Ko`cielna, 
dd) dom mieszkalny (dawniej rządcówka) pocz. XX w., 

ul. Strzelecka 4, 

ee) budynek magazynowy (dawniej spichlerz) l. 30 

XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 48, 
ff) budynek gospodarczy (dawniej spichlerz) pocz. 

XVII w., ul. Strzelecka 2, 

gg) obora dla kóz (dawniej stajnia) ”oczŁ XX wŁ,  
ulŁ Wolno`ci 41, 

hh) budynek mieszkalny (dawniej stajnia-dom) pocz. 

XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 47, 
ii) budynek nieuwytkowany (dawniej stodoJa) kŁ XIX 

w., ul. Strzelecka 5,  

jj) stodoJa ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Franciszka 26, 
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kk) szkoJa okŁ 1930, ulŁ Wolno`ci 1, 
ll) trafostacja okŁ 1925, ulŁ Wolno`ci, 
mm) budynek gospodarczy (dawniej wozownia) 

”oczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 47, 
nn) zabudowania mieszkalne 1924, ul. Strzelecka 7, 

oo) zes”óJ mieszkalny ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Wolno`ci 29, 
4) w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

a) nalewy zachować bryJę obiektu w niezmienionej 
formie, w tym geometrię i ksztaJt dachu, z zastrzewe-

niem lit. b, 

b) do”uszcza się ada”tację budynków do ”otrzeb 
”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych, w tym budo-

wę ram”, ”oszerzenie otworów wej`ciowych oraz mon-

taw wewnętrznych elewatorów windowych, 
c) jako ”okrycie dachowe nalewy stosować dachów-

kę ceramiczną, 
d) nalewy zachować oryginalną architekturę elewacji, 

oraz detale architektoniczne, 

e) nalewy stosować kolorystykę elewacji harmonizu-

jącą z otoczeniem oraz historycznym charakterem 

obiektu, zbliwoną do kolorów surowców naturalnych i 
tradycyjnych materiaJów budowlanych, takich jak ka-

mieL, cegJa i drewno, 
f) w obrębie ”oszczególnych obiektów objętych ochroną, 

nalewy zachować jednolitą formę stolarki okien i drzwi ze-
wnętrznych ｦ do”uszcza się wymianę stolarki ”od warun-

kiem zachowania ”ierwotnych wielko`ci otworów okiennych 
i drzwiowych oraz ich ”odziaJów, z zastrzeweniem litŁ b, 

g) do”uszcza się rozbiórkę obiektów, którym udoku-

mentowano zJy stan techniczny, ”o u”rzednim wykonaniu 

prac dokumentacyjnych ｦ kart ewidencyjnych zabytku 

architektury i budownictwa - w takim przypadku stosowne 

oznaczenie na rysunku ”lanu staje się nieobowiązujące, 

5) ochrona innych obiektów i obszarów, które zosta-

Jy w”isane do ewidencji zabytków ”o wej`ciu w wycie 
”lanu, ”owinna być realizowana na zasadach okre`lo-

nych w pkt 4. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony zabytków 
archeologicznych: 

1) wyznacza się strefę konserwatorską - archeolo-

giczną dla udokumentowanych stanowisk archeolo-

gicznych, o potwierdzonej lokalizacji, o zasięgu okre-

`lonym na rysunku ”lanu, w granicach której: 

a) wszelkie roboty budowlane wymagające ”rowa-

dzenia ”rac ziemnych nalewy uzgodnić z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, 
b) ”race ziemne nalewy ”rowadzić ”od nadzorem ar-

cheologicznym; 

2) dziaJalno`ć inwestycyjna w granicach strefy,  
o której mowa w pkt 1, podlega uzgodnieniu z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków, który mowe naJo-

wyć dodatkowe ograniczenia wynikające z ”otrzeb 
ochrony `rodowiska kulturowego lub dokonać odstęp-

stwa od zasad okre`lonych w pkt 1. 

 

§ 8Ł1Ł W obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”u-

jące tereny ”rzeznaczone do realizacji celów ”ublicznych: 

1) tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
a) droga lokalna, oznaczona na rysunku planu sym-

bolem KDl, 

b) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDd, 

2) tereny usJug ”ublicznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolami UP-1, UP-2,  

3) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem US. 

2. W obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ują-
ce tereny uznane za przestrzenie publiczne: 

1) tereny, o których mowa w ustŁ 1, 
2) teren usJug ”ublicznych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem UP-3.  

3. Ustala się nastę”ujące wymagania wynikające  
z ”otrzeb ksztaJtowania obszarów ”rzestrzeni ”ublicz-

nych - do”uszcza się lokalizowanie w ciągu dróg,  
w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu i widocz-

no`ci oraz na innych terenach w zalewno`ci od charak-

teru zabudowy i potrzeb: 

1) obiektów maJej architektury, 
2) urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji, 

3) zieleni izolacyjnej lub ozdobnej. 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się nastę”ujące, ogólne zasady i warunki 
”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym: 

1) ”odziaJu na dziaJki budowlane nalewy dokonywać 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w ”rze”isach szczegóJo-

wych uchwaJy, od”owiednio dla ”oszczególnych terenów, 
2) do”uszcza się odstę”stwo od ”arametrów okre-

`lonych w ”rze”isach szczegóJowych uchwaJy dla dzia-

Jek które w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy są 
zabudowane lub ”osiadają wcze`niej ustalone ”odziaJy 
nieruchomo`ci, 

3) do”uszcza się dla obszaru objętego ustaleniami ”la-
nu, wydzielanie dziaJek ”rzeznaczonych ”od lokalizację 
urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji w ramach 

innego ”rzeznaczenia ”odstawowego; wielko`ć tych dzia-
Jek nalewy ustalać w dostosowaniu do ”arametrów tech-

nicznych tych urządzeL i ”otrzeb ich obsJugiŁ  
2. Dopuszcza się odstę”stwo od okre`lonych w ustale-

niach szczegóJowych ”lanu zasad lub zakazu ”odziaJu  
w przypadku, gdy wydzielenie nieruchomo`ci ma na celu 
”o”rawę warunków zagos”odarowania terenu dziaJek ”rzy-

legJych, ”o”rzez ”rzyJączenie dziaJek samodzielnie nie dają-
cych się w racjonalny s”osób zagos”odarować zgodnie  
z ustaleniami ”lanu oraz zgodnie z ”rze”isami odrębnymi  
w zakresie gospodarki nieruchomo`ciamiŁ 

3. W ”rzy”adku, gdy ”owierzchnia dziaJki ”odlegającej 

”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie dziaJek o ”arametrach 

okre l̀onych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, do”usz-
cza się ”omniejszenie ”owierzchni nie więcej niw jednej  
z nowo wydzielanych dziaJek maksymalnie o 20% mini-

malnej ”owierzchni dla ”oszczególnego terenu. 
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§ 10Ł1Ł Ustala się nastę”ujące, ogólne zasady ob-

sJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego mowna sytuować  

w liniach rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszych za 
zgodą zarządcy terenu, 

2) w uzasadnionych względami technicznymi bądu 
bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się usytu-

owanie wybranych elementów sieci ”oza liniami roz-

graniczającymi dróg i ciągów ”ieszych, 

3) stacje transformatorowe nalewy lokalizować jako 

obiekty wolnostojące; w uzasadnionych względami 
technicznymi sytuacjach do”uszcza się lokalizację na-

ziemnych kubaturowych urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, jako obiektów wbudowanych w budynki ”rze-

znaczenia podstawowego lub uzu”eJniającego, 
4) nalewy za”ewnić dostę” do urządzeL infrastruktu-

ry technicznej, 

5) do”uszcza się mowliwo`ć lokalnego wykorzysta-

nia istniejących sieci, 

6) w ”rzy”adku zaistnienia konfliktu ”omiędzy obiektami 

sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, 

do”uszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie sieci. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia  
w energię elektryczną: 

1) do”uszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycz-

nej w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-

jących i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 
2) w zagos”odarowaniu terenów znajdujących się 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

do nich ”rzylegających, nalewy zachować odlegJo`ci  
i ograniczenia zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

3) do”uszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie sieci na 
zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatoro-

wych na terenach wJasnych inwestora, 
5) zakazuje się w obszarze objętym ”lanem lokaliza-

cji elektrowni wiatrowych. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w wo-

dę: 
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągowej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i projektowanych obszarów zabudowy, 

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie ”oprzez 

wodociąg gminny, 
3) do”uszcza się budowę, rozbudowę lub budowę 

nowych urządzeL sJuwących ujmowaniu i uzdatnianiu 
wód w zakresie niezbędnym do za”ewnienia obsJugi 
wszystkich istniejących i ”rojektowanych obszarów 
zabudowy. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady od”rowadzenia 
`cieków:  

1) ustala się budowę gminnej sieci kanalizacyjnej  
w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i projektowanych obszarów zabudowy, 

2) `cieki bytowe i komunalne, których do”uszczalny 

skJad okre`lają ”rze”isy odrębne, nalewy od”rowadzać 
za ”o`rednictwem sieci kanalizacji rozdzielczej, do miej-

skiej oczyszczalni `cieków w Strzelcach Opolskich, 

3) do czasu realizacji kanalizacji, `cieki bytowe nalewy 
od”rowadzać do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, 

a wszelkie dziaJania w zakresie gos”odarki `ciekowej mu-

szą być ”owadzone zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady od”rowadzania 
wód o”adowych i rozto”owych: 

1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 

2) do czasu rozbudowy i modernizacji istniejącego sys-

temu kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe 

od”rowadzane będą na terenach uzbrojonych do istnieją-
cych odcinków kanalizacji deszczowej, a z pozostaJego 
terenu powierzchniowo w teren lub do istniejących wód 
”owierzchniowych i urządzeL wodnych, 

3) do”uszcza się zagos”odarowanie wód o”ado-

wych i rozto”owych w obrębie dziaJki, 
4) kawdy teren, na którym mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi 

lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy utwardzić 
i skanalizować, a ”owstaJe `cieki od”rowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymiŁ 

6. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie usuwa-

nia od”adów staJych: 
1) wywóz od”adów komunalnych odbywać się bę-

dzie na zorganizowane gminne skJadowisko od”adów,  
2) dla obiektów budowlanych na terenie objętym ”la-

nem nalewy za”ewnić miejsca na ”ojemniki i kontenery 

sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJychŁ 
7. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) obiekty w obszarze objętym ”lanem zao”atrywa-

ne będą z indywidualnych lub gru”owych uródeJ zao”a-

trzenia w cie”Jo, w o”arciu o zasilanie: 
a) gazem z sieci gazowej, 

b) energią elektryczną, 
c) ”aliwami ”Jynnymi, 
d) ”aliwami staJymi z zastosowaniem technologii  

o wysokiej s”rawno`ci grzewczej i niskiej emisji zanie-

czyszczeL do atmosfery, 

e) ukJadami mieszanymi wykorzystującymi odna-

wialne uródJa energii w ”ostaci baterii sJonecznych oraz 
uródeJ energii o których mowa w litŁ a ｦ d, 

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejo-

we nalewy lokalizować w granicach wJasno`ci, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

8. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w gaz: 
1) do”uszcza się budowę sieci gazowej `redniego 

ci`nienia w s”osób niekolidujący z istniejącą zabudową,  
2) budowa sieci gazowej i ”rzyJączenie do niej obiek-

tów ”rzez ”rzedsiębiorstwo energetyczne ”owinno od-

bywać się w o”arciu o ”rze”isy odrębne, wnioski zain-

teresowanych oraz o s”orządzony ”rzez ”rzedsiębior-

stwo energetyczne plan rozwoju w zakresie budowy 

sieci gazowej,  

3) opracowanie projektu gazyfikacji nalewy ”o”rze-

dzić analizą okre`lającą zasadno`ć inwestycji oraz jej 
warunki techniczne i ekonomiczne, 
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4) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się 
korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowa-

nych w granicach wJasno`ci, zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
9. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci tele-

komunikacyjnej: 

1) do”uszcza się rozbudowę lub lokalizowanie nowej 
sieci telekomunikacyjnej, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL ”rzekauniko-

wych telekomunikacji, w tym konstrukcji wiewowych i 

stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach rol-

nych, ”rzy czym odlegJo`ć urządzenia od terenu, na 
którym ”lan ”rzewiduje lokalizację obiektów związa-

nych ze staJym lub wielogodzinnym ”obytem ludzi, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, musi być większa niw 
zasięg oddziaJywania okre`lony w ra”orcie oddziaJywa-

nia ”rzedsięwzięcia na `rodowisko oraz nie mniejsza niw 
100 m. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MN-1 do MN-20, dla których obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”odstawowe, rozumiane jako lokale 

wbudowane będące czę`cią budynku ”rzeznaczenia 
”odstawowego lub obiekty wolnostojące; ”owierzchnia 

uwytkowa usJug zlokalizowanych na dziaJce budowlanej 
nie mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
przeznaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”i-

sach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: MN-8, MN-10, MN11, MN-14, MN-15, MN-17, 

ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia  

w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 ”kt 7Ł 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami MN-2, MN-8, MN-11, obowiązują ograniczenia wyni-

kające z ochrony obiektów w”isanych do gminnej ewiden-

cji zabytków, o których mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 3, 4, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN-11, MN-15, MN-16, obowiązują ogranicze-

nia wynikające z ochrony zabytków archeologicznych, 

o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym,  

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy w ukJadzie 
szeregowym,  

3) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych, 

z zastrzeweniem ustaleL dla zabytków nieruchomych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których 
mowa w ust. 3,  

4) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 
naczóJkowych lub wielospadowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) na terenach oznaczonych symbolami MN-1 do 

MN-8, MN-17, MN-18, kąt nachylenia ”oJaci dacho-

wych w ”rzedziale: 30° - 45°, 
c) na terenach oznaczonych symbolami MN-9 do 

MN-16, MN-19, MN-20, kąt nachylenia ”oJaci dacho-

wych w ”rzedziale: 20° - 45°, 
d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

e) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla elementów budynków mieszkalnych 

takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć dwóch 
kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, ”rzy czym drugą kon-

dygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze uwytkowe, 
7) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim; wysoko`ć zabudowy  

w takim ”rzy”adku nie mowe ”rzekroczyć 12 m, 
8) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

obiektów garawowych i gos”odarczych: 
a) do”uszcza się lokalizację jednego garawu jedno-

stanowiskowego lub jednego garawu dwustanowisko-

wego w ramach jednej dziaJki budowlanej, 
b) na terenach oznaczonych symbolem MN-2, MN-4, 

MN-5, MN-6, MN-8, MN-13 do MN-20, do”uszcza się 
sytuowanie obiektów bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJek, 

c) do”uszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

d) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawy, 
e) Jączna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych 

i gos”odarczych nie mowe ”rzekraczać 50% ”owierzchni 

zabudowy budynku mieszkalnego (nie wlicza się garawy lub 

”omieszczeL gos”odarczych wbudowanych), 

f) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  
i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 

z prefabrykowanych, metalowych elementów,  
g) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w ”rzy”adku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do-

”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m,  
9) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 0,30,  
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10) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi 0,40 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady i wa-

runki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

wolnostojącej wynosi 18 m, 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

bliuniaczej wynosi 14 m, 

3) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 700 m2, 

4) maksymalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1500 m2, 

5) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wyno-

si 600 m2, 

6) maksymalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1200 m2, 

7) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
8) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub dróg wewnętrznych, do których ”rzylega-

ją tereny przeznaczenia podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug zlokalizowanych na dziaJce przezna-

czonej ”od zabudowę mieszkaniową lecz nie mniej niw 
2 miejsca postojowe.  

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 12Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolami MU-1 do MU-5, dla których obowiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe i usJugi 
rzemiosJa, 

2) uzu”eJniające: 
a) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

b) urządzenia towarzyszące oraz zieleL, 
c) obiekty i urządzenia gos”odarki rolnej na terenie 

oznaczonym symbolem MU-3. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”i-

sach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi i za-

budowy zagrodowej, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: MU-1 do MU-4, ustala się ograniczenia wynika-

jące z wyznaczenia w ”lanie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego, o której mowa w § 6 ”kt 7, 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem MU-3, do”uszcza się ”rowadzenie ”rodukcji zwie-

rzęcej o obsadzie do 10 DJP. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MU-2, MU-3, obowiązują ograniczenia wynika-

jące z ochrony zabytków nieruchomych, o których 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 3, 4, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MU-4, MU-5, obowiązują ograniczenia wynika-

jące z ochrony zabytków archeologicznych, o których 
mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych, 

z zastrzeweniem ustaleL dla zabytków nieruchomych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których 
mowa w ust. 3,  

2) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym, 

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy w ukJadzie 

szeregowym, 

4) w zakresie ksztaJtowania dachów, ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspadowych, 

naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 
30° - 45°, 

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla elementów budynków mieszkalnych 

takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym 

drugą kondygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze 
uwytkowe, 

7) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim; wysoko`ć zabudowy w 

takim ”rzy”adku nie mowe ”rzekroczyć 12 m, 

8) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

obiektów garawowych i gos”odarczych: 
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a) do”uszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

b) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawy, 
c) Jączna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawo-

wych i gospodarczych nie mowe ”rzekraczać 50% ”o-

wierzchni zabudowy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych (nie wlicza się garawy lub ”omieszczeL gos”odar-

czych wbudowanych), 

d) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 

z prefabrykowanych, metalowych elementów, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w ”rzy”adku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do-

”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 
9) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 

0.40,  

10) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi: 

a) na terenie oznaczonym symbolem MU1, MU4, 

MU5 - 0Ł30 ”owierzchni dziaJki,  
b) na terenie oznaczonym symbolem MU2, MU3 - 

0Ł20 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 800 m2, 

2) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wyno-

si 600 m2, 

3) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
4) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub dróg wewnętrznych, do których ”rzylega-

ją tereny przeznaczenia podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 13Ł1Ł Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

MW-1, dla którego obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna, 

2) uzu”eJniające: 

a) usJugi ”odstawowe zlokalizowane w ”arterze bu-

dynków, 
b) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

c) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do”usz-

czalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”isach 
odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦobowiązują ograniczenia wynikające z ochro-

ny zabytków nieruchomych, o których mowa w § 7 
ust.1 pkt 3, 4. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania nowych budynków 
mieszkalnych, 

2) wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji nad-

ziemnych,  

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 
naczóJkowych lub wielos”adowych jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 

30°- 45°, 
c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 

cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 
4) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 3 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków mieszkal-

nych i usJugowych, takich jak wykusze, ”rzekrycia 
tarasów, werandy it”Ł, 

5) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania obiek-

tów garawowych i gos”odarczych: 
a) do”uszcza się lokalizację jednego garawu ”rzy”adają-

cego na jedno mieszkanie w budynku wielorodzinnym, 

b) do”uszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

c) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawy, ”rzy”adającego na jedno 

mieszkanie w budynku wielorodzinnym, 

d) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 

z prefabrykowanych, metalowych elementów, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do-

”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 

6) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.30,  

7) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi 0Ł35 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci: 
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1) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 14Ł Ustala się tereny zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami RM/MN-1 do RM/MN-17, dla których obowiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa zagrodowa, w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych,  

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe i usJugi 

rzemiosJa, 
b) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do-

puszczalnego lub na poziomie okre`lonym w ”rze”isach 

odrębnych - jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: RM/MN-2 do RM/MN-17, ustala się ogranicze-

nia wynikające z wyznaczenia w ”lanie strefy ochrony 
krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 6 ”kt 7, 

3) do”uszcza się ”rowadzenie ”rodukcji zwierzęcej  
o obsadzie do 40 DJP.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami RM/MN-4, RM/MN-5 do RM/MN-8, RM/MN-14 

do RM/MN-17, obowiązują ograniczenia wynikające  
z ochrony zabytków nieruchomych, o których mowa  
w § 7 ustŁ 1 pkt 3, 4, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami RM/MN-6 do RM/MN-9, RM/MN-12, RM/MN-16, 

obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony zabyt-

ków archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym,  

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy w ukJadzie 

szeregowym,  

3) na terenach oznaczonych symbolami RM/MN-1, 

RM/MN-2 do RM/MN-14, RM/MN-17, do”uszcza się 
lokalizowanie budynków na granicy dziaJki, 

4) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów zaka-

zuje się stosowania materiaJów elewacyjnych z two-

rzyw sztucznych,  

5) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 

naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 
30° - 45°, 

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

6) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lonych 

w pkt 3 dla budynków garawowych, gos”odarczych i wiat 

oraz dla elementów budynków mieszkalnych takich jak 

wykusze, przekrycia tarasów, werandy it”Ł, 
7) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 

niw 15 m, do”uszcza się s”adki dachów w ”rzedziale 

20°- 45°,  
8) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej i gospodar-

czej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondygnacji nad-

ziemnych oraz 9 m, ”rzy czym drugą kondygnację mo-

we stanowić wyJącznie ”oddasze uwytkowe, 
9) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim; wysoko`ć zabudowy  

w takim ”rzy”adku nie mowe ”rzekroczyć 12 m, 

10) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gos”odarczych (nie dotyczy 
obiektów sJuwących gos”odarstwu rolnemu) - wyso-

ko`ć zabudowy do 3,6 m; w ”rzy”adku zastosowania 
dachu o kącie nachylenia 35°-50°, do”uszcza się wy-

soko`ć do 5,5 m, 
11) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych 

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 
z prefabrykowanych, metalowych elementów, 

12) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.60,  

13) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi 0Ł25 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady i wa-

runki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1000 m2, 

2) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wyno-

si 800 m2, 
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3) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
4) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe,  

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 15Ł1Ł Ustala się tereny usJug komercyjnych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami U-1, U-2, dla któ-
rych obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe, 
usJugi rzemiosJa, skJady i magazyny, 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”ubliczne, o których mowa w § 15, 
b) mieszkania towarzyszące, ”eJniące sJuwebną rolę 

wobec przeznaczenia podstawowego terenu; po-

wierzchnia uwytkowa mieszkaL nie mowe ”rzekraczać 
30% ”owierzchni uwytkowej budynków ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

c) urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

d) parkingi terenowe, 

e) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”i-

sach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi, 
2) ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia 

w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 ”kt 7Ł 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem U-2, obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
zabytków nieruchomych, o których mowa w § 7 ustŁ 1 

pkt 3, 4, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony za-
bytków archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne, za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych, 

z zastrzeweniem ustaleL dla zabytków nieruchomych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których 
mowa w ust. 3, 

2) do”uszcza się lokalizowanie budynków na granicy 

dziaJki, 
3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 
naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 
30º- 45º,  

c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 

4) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lonych 

w ”kt 3 dla budynków garawowych, gos”odarczych i wiat 

oraz dla elementów budynków usJugowych, takich jak 

wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

5) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 
niw 15 m, do”uszcza się s”adki dachów w ”rzedziale 
20°- 45°,  

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć dwóch 
kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, ”rzy czym drugą 
kondygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze uwyt-

kowe, 

7) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania obiektów ga-

rawowych i gos”odarczych - wysoko`ć zabudowy do 3,6 m;  
w przypadku zastosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 

45°, do”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 
8) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 0Ł50,  
9) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

na terenie oznaczonym symbolem U-1 wynosi 0.10 

powierzchni dziaJki, 

10) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej na terenie oznaczonym symbolem U-2 wynosi 0.20 

powierzchni dziaJki. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci:  

1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci wynosi 600 m2, 

2) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
3) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

s”rzedawy w obiektach handlowych i ”owierzchni uwyt-

kowej w innych budynkach zabudowy usJugowej, 
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b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca noclegowe w hotelach, 

c) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

d) 1 miejsce dla ”ojazdu osoby nie”eJnos”rawnej na 
kawde kolejne 25 miejsc ”arkingowych, lecz nie mniej 
niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc 

większej niw 10, 
3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 16Ł1Ł Ustala się tereny usJug publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami UP-1 do UP-3, dla 

których obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej w zakresie szkolnictwa, 
o`wiaty i wychowania lub innych ”rzeznaczonych do 
wykonywania podobnych funkcji ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolem UP-1, 

b) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej w zakresie 
ratownictwa i ”orządku ”ublicznego lub innych 
przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji - 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP-2, 

c) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej w zakresie kultu 
religijnego ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-3,  

2) uzu”eJniające: 
a) inne usJugi o charakterze ogólnos”oJecznym, nie 

wymienione w pkt 1, 

b) usJugi komercyjne, sJuwące do wykonywania 
funkcji biurowych, bankowo`ci i Jączno`ci, handlu 
detalicznego i gastronomii, na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem UP-1, UP-2,  

c) mieszkania towarzyszące, ”eJniące sJuwebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego terenu; powierzchnia 

uwytkowa mieszkaL nie mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynków ”rzeznaczenia ”odstawowego,  

d) urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

e) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu sym-

bolami UP-1 i UP-2 do”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia 

w czę`ci na teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami, o którym mowa w § 12Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami UP-1 obowiązują zasady ochrony ”rzed 
haJasem i wibracjami ｦ jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staJym lub wielogodzinnym ”obytem 
dzieci i mJodziewy, w ”rzy”adku utrzymania na tym 

terenie istniejącej funkcji o`wiatowej, 

2) ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia 
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o 

której mowa w § 6 ”kt 7Ł 
4. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-3, obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów w”isanych do rejestru zabytków, o których 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 1, 2, 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-1, obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów w”isanych do ewidencji zabytków, o których 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 3, 4, 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-3 obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony zabyt-

ków archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

5. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów, kolo-

rystyki i materiaJów elewacyjnych, obowiązuje nawią-
zanie do budynków w”isanych do rejestru lub ewidencji 

zabytków,  
2) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi:  

a) 0.30 - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UP-1, UP-2,  

b) 0.20 - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-3,  

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) na terenach oznaczonym symbolami UP-1, UP-3, 

nalewy stosować dachy w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy, 

b) na terenie oznaczonym symbolem UP-2, nalewy 
stosować dachy strome, dwus”adowe o symetrycznie 

nachylonych ”oJaciach; kąt nachylenia ”oJaci dacho-

wych w ”rzedziale 30°- 45°, 
c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub 

cementowej,  

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 
4) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 3 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków takich jak 
wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

5) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 
niw 20 m, gdzie stosowanie dachów stromych jest eko-

nomicznie nieuzasadnione, do”uszcza się dachy ”Jaskie 
i dowolne materiaJy budowlane, 

6) wysoko`ć zabudowy na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami UP-1, UP-2, nie mowe ”rze-

kroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest ”arter, 
”iętro i ”oddasze uwytkowe oraz nie więcej niw 12 m. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci ｦ na terenie oznaczonym symbolem UP3 

zakazuje się dokonywania ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 
7. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami UP-1, UP-2, nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć 
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miejsc ”arkingowych (wliczając miejsca ”arkingowe w 

garawach): 
a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej zabudowy usJugowej, 
b) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

c) 1 miejsce dla ”ojazdu osoby nie”eJnos”rawnej na 
kawde kolejne 25 miejsc ”arkingowych, lecz nie mniej 
niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
8. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 17Ł1Ł Ustala się teren usJug sportu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US, dla którego 

obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi s”ortu i rekreacji, rozumiane 
jako terenowe urządzenia związane z kulturą fizyczną  
i wypoczynkiem, takie jak boiska, place gier i zabaw,  

2) uzu”eJniające: 
a) parkingi terenowe, 

b) urządzenia towarzyszące i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nieruchomo`ci  
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 9 ustŁ 1 

pkt 3. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

2) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 18Ł1Ł Ustala się tereny rolne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami R-1 do R-13, dla których obo-

wiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - tereny gos”odarki ”olowej, Jąk  
i ”astwisk, ogrodów, sadów, 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekty i urządzenia gos”odarki rolnej, wyJącznie 

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

R-8 do R-10 oraz w odlegJo`ci nie mniejszej niw 100 m 

od ”rojektowanych obszarów zabudowy, na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami R-3, R-5 do 

R-7,  

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji. 

2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu 
- zakazuje się lokalizowania budynkówŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub dróg trans”ortu rolnego, do których ”rzy-

legają tereny ”rzeznaczenia ”odstawowego, 
2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 19Ł1Ł Ustala się teren obsJugi produkcji w gospo-

darstwie rolnym, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem RU, dla którego obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) obiekty i urządzenia gos”odarki rolnej, 
b) usJugi związane z dziaJalno`cią rolniczą, 
2) uzu”eJniające: 
a) mieszkania towarzyszące, ”eJniące sJuwebną rolę 

wobec przeznaczenia podstawowego terenu, 

b) parkingi terenowe, 

c) urządzenia towarzyszące oraz zieleL, 
d) w przypadku zaniechania dziaJalno`ci rolniczej, 

do”uszcza się ”rzeksztaJcenie w czę`ci lub w caJo`ci 
teren ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinna  
z usJugami na warunkach okre`lonych w § 12Ł 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do-

”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”isach 

odrębnych - jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”rodukcji zwierzęcej  
o obsadzie do 40 DJP, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia 

w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 ”kt 7Ł 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - obowiązują ograniczenia wynikające z ochro-

ny obiektów w”isanych do ewidencji zabytków, o któ-
rych mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 3. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów, kolo-

rystyki i materiaJów elewacyjnych, obowiązuje nawią-
zanie do budynków w”isanych do ewidencji zabytków, 

2) zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, dwu-

spadowych o symetrycznie nachylonych poJaciach,  
b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 

35° - 45°,  

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji, 

3) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w pkt 2 dla wiat rolniczych i magazynowych oraz 

dla elementów budynków mieszkalnych takich jak wy-

kusze, ”rzekrycia tarasów, werandy it”Ł, 
4) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 

niw 15 m, do”uszcza się s”adki dachów w ”rzedziale 
20° - 45°, 
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5) ustala się wysoko`ć zabudowy do trzech kondy-

gnacji nadziemnych oraz nie więcej niw 12 m, ”rzy 
czym trzecią kondygnację mowe stanowić wyJącznie 
”oddasze uwytkowe, 

6) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.50,  

7) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi 0Ł20 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki podziaJu 

nieruchomo`ci: 
1) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 

zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):  
a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej obiektów usJugowych lub lecz nie mniej niw 
2 miejsca postojowe, 

b) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 20Ł1Ł Ustala się teren obiektów produkcyjnych, 

skJadów i magazynów, oznaczony na rysunku planu 

symbolem P-1, dla którego obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - obiekty ”rodukcyjne, skJady i magazyny, 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekty socjalne i administracyjne, 

b) usJugi komercyjne, ”odstawowe i ”onad”odstawowe, 
c) urządzenia obsJugi komunikacji, w tym stacje 

paliw, 

d) parkingi terenowe, 

e) urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne, 

2) ustala się wysoko`ć zabudowy do trzech kondy-

gnacji nadziemnych oraz nie więcej niw 12 m,  
3) do”uszcza się budowę kominów, konstrukcji wie-

wowych i masztów o wysoko`ci nie większej niw 20 m, 
4) do”uszcza się nasadzenia drzew, ”od warunkiem 

zachowania od terenu kolejowego nie mniejszej, niw 
”rzewidywana, maksymalna wysoko`ć dla ”oszczegól-

nych gatunków, nie mniejszej jednak niw 15 m od osi 
skrajnego toru kolejowego, 

5) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi 0.10. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

a) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego,  

b) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach) -  

1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej obiektów usJugowych lub administracyjno - 

socjalnych lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe, 

c) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 21Ł1Ł Ustala się tereny zieleni urządzonej, ozna-

czone na rysunku planu symbolami ZP-1, ZP-2, dla 

których obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - zieleL ”arkowa, rozumiana jako 
za”lanowane i urządzone zes”oJy zieleni o charakterze 

reprezentacyjnym i rekreacyjnym, 

2) uzu”eJniające: 

a) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej ｦ o”ieki s”oJecz-

nej i socjalnej, lub innych przeznaczonych do wykony-

wania podobnych funkcji, 

b) parking terenowy, 

c) elementy maJej architektury, w tym ”ergole, alta-

ny, pomosty, 

d) terenowe urządzenia s”ortu i rekreacji, 
e) zbiorniki wodne o charakterze ozdobnym, 

f) urządzenia infrastruktury technicznejŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązują zasady ochrony ”rzed haJasem i wibracjami 
ｦ jak dla terenów domów o”ieki,  

2) ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia 
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego,  

o której mowa w § 6 ”kt 7Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów w”isanych do rejestru zabytków, o których 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 1, 2, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony za-
bytków archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów, kolo-

rystyki, materiaJów elewacyjnych, obowiązuje nawią-
zanie do budynków w”isanych do rejestru zabytków, 

2) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się:  
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach,  

b) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub 
cementowej, 
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c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 
35°- 45°, 

d) zakazuje się stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy. 

3) maksymalny wskaunik zabudowy terenu wynosi 
0.05, 

5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu 
nieruchomo`ci z zastrzeweniem ustaleL, o których mo-

wa w § 9 ustŁ 2. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylega teren ”rzeznaczenia 
podstawowego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0% 

 

§ 22Ł1Ł Ustala się tereny lasów, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami od ZL-1 do ZL-7, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe - teren lasów, 
2) uzu”eJniające - urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji. 

2. Śojazd do terenu odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub wewnętrznych, do których ”rzylegają 
tereny przeznaczenia podstawowego. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 23Ł1Ł Ustala się teren cmentarza, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZC, dla którego obowiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cmentarz rozumiany jako teren, na 

którym zlokalizowano obiekty i urządzenia sJuwące 
chowaniu zmarJych, 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekt sakralny (kaplica), 

b) obiekt socjalno ｦ administracyjny, 

c) obiekty higieniczno ｦ sanitarne, 

d) urządzenia towarzyszące i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia  

w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 ”kt 7Ł 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektu w”isanego do rejestru zabytków, o którym 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 1, 2, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony za-

bytków archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów, kolo-

rystyki i materiaJów elewacyjnych, obowiązuje nawią-
zanie do budynku ko`cioJa, 

2) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć jednej 

kondygnacji nadziemnej z dopuszczeniem drugiej kon-

dygnacji w formie ”oddasza uwytkowego oraz nie wię-
cej niw 9 m, ”rzy czym do”uszcza się lokalizację domi-

nanty, wedJug nastę”ujących zasad: 
a) wysoko`ć dominanty mowe ”rzekraczać do 30% 

wysoko`ci obiektu, 
b) ”owierzchnia czę`ci budynku będącego dominan-

tą liczona w zewnętrznym obrysie `cian nie mowe ”rze-

kroczyć 15% ”owierzchni rzutu ”oziomego dachu bu-

dynku, 

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 

naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 

40° - 60°, 
c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowanie dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji, 

4) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 3 dla dominanty (wiewy, dzwonnicy itp.). 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 24Ł1Ł Ustala się tereny wód powierzchniowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem WS-1 do WS-6, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - wody ”owierzchniowe `ródlądowe 

”Jynące, takie jak: cieki naturalne, kanaJy, 
2) uzu”eJniające: 
a) elementy maJej architektury, 
b) budowle hydrotechniczne,  

c) urządzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji. 

2. Śo”uszcza się zmianę linii rozgraniczającej tereny 

wód z terenami zieleni ”arkowej (ZP-1, ZP-2) i terenami 

rolnymi, w dostosowaniu do warunków technicznych 
lub przyrodniczych. 

3. WzdJuw górnej krawędzi skar” cieków, urządzeL 
melioracji wodnych, nalewy ”ozostawić wolny od 
wszelkiej zabudowy pas terenu o szeroko`ci minŁ 4 m 
(w obu kierunkach), niezbędny dla wykonywania ”rac 
konserwacyjnych. 

4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 25Ł1Ł Ustala się teren drogi publicznej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KDl-1, dla której obowiązu-

je przeznaczenie podstawowe - droga lokalna w ciągu 
drogi ”owiatowej nr 1820 O, w ramach której znajdują 
się wydzielone ”asy terenu ”rzeznaczone do ruchu lub 

”ostoju ”ojazdów i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, 
obiekty inwynierskie, ”lace, zatoki, chodniki i `ciewki 
rowerowe oraz zieleLŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

wynosi 12 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowania-

mi, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się odstę”stwa od ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 

terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-

tualnym zagos”odarowaniem sąsiadującego terenu, 

3) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komu-

nikacji zbiorowej, sieci infrastruktury technicznej, 

4) do”uszcza się lokalizację zieleni, elementów maJej 
architektury oraz elementów reklamowych w s”osób 
nie ”ogarszający warunków ruchu drogowego, w 
uzgodnieniu z zarządca drogiŁ 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 26Ł1Ł Ustala się tereny dróg publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDd-1 do KDd-8, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe - 

droga dojazdowa, w ramach której znajdują się wydzie-

lone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju 

”ojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty in-

wynierskie, ”lace, zatoki, chodniki i `ciewki rowerowe 
oraz zieleLŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) na terenie oznaczonym symbolem KDd-5, mini-

malna szeroko`ć w liniach rozgraniczających wynosi 12 m, 

jak na rysunku planu, 

2) na terenach oznaczonych symbolami KDd-1, KDd-

6 minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

wynosi 10 m, jak na rysunku planu, 

3) na terenach oznaczonych symbolem KDd-2 do 

KDd-4, KDd-8, minimalna szeroko`ć w liniach rozgrani-

czających wynosi 10 m lub zgodnie z lokalnymi uwa-

runkowaniami, jak na rysunku planu, 

4) na terenach oznaczonych symbolem KDd-1, KDd-6 

do”uszcza się realizację jednostronnie chodników, 
5) na terenach oznaczonych symbolem KDd-2 do 

KDd-4, KDd-8, do”uszcza się odstę”stwa od ”arame-

trów technicznych, w tym realizację jednostronnie 
chodników, a w szczególnych ”rzy”adkach brak wyod-

rębnionej jezdni i chodnika,  

6) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruktury 

technicznej oraz zieleni i elementów maJej architektury, 

7) na terenie oznaczonym symbolem KDd-7, do-

”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji 
zbiorowej, 

8) na terenie oznaczonym symbolem KDd-5, obo-

wiązuje urządzenie zieleni wysokiej w formie sz”aleru, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

9) do”uszcza się lokalizację elementów reklamowych  

w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu drogowego.  

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 27Ł1Ł Ustala się teren dróg wewnętrznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDw-1 do KDw-3, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ 

droga wewnętrzna, niezaliczana do wadnej z kategorii 

dróg ”ublicznych, sJuwąca obsJudze wydzielonego tere-

nu i ”osiadająca ”odJączenie do drogi ”ublicznej. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku 

planu, 

2) do”uszcza się realizację jednostronnie chodników, 
a w szczególnych ”rzy”adkach brak wyodrębnionej 

jezdni i chodnika, 

3) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruktury 

technicznej oraz zieleni i elementów maJej architektury, 

4) w ”rzy”adku dokonania innego ”odziaJu nieru-

chomo`ci, niw ”ro”onowany na rysunku ”lanu, dopusz-

cza się, ”rzy zachowaniu zasady dostę”no`ci wszyst-

kich dziaJek budowlanych do drogi ”ublicznej lub we-

wnętrznej mającej ”odJączenie do drogi ”ublicznej: 

a) zmianę ”rzebiegu drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDw-3, 

b) odstą”ienie od realizacji i wJączenie do terenu 

”rzylegJego drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDw-3. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 28Ł1Ł Ustala się tereny dróg transportu rolnego, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KDr-1 do KDr-6, 

rozumiane jako wydzielone pasy terenu przeznaczone 

do obsJugi trans”ortowej rolniczej ”rzestrzeni ”roduk-

cyjnej oraz gospodarstw wiejskich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku 

planu, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-

tury technicznej, 

3) zakazuje się sytuowania ogrodzeL w odlegJo`ci 
mniejszej niw 5 m od osi drogiŁ 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%. 

 

§ 29Ł1Ł Ustala się tereny ciągów pieszo - jezdnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami Kp-1, Kp-2 dla 
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których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ ciągi 
pieszo - jezdne rozumiane jako wydzielone pasy terenu 

przeznaczone dla ruchu pieszego, wraz z znajdującymi 
się w wydzielonym ”asie terenu urządzeniami towarzy-

szącymi oraz zieleniąŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej - do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci 
infrastruktury technicznej oraz zieleni i elementów maJej 
architektury. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 30Ł1Ł Ustala się teren obsJugi komunikacji, ozna-

czony na rysunku planu symbolem KS, dla którego 
obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ parking terenowy, 

2) uzu”eJniające - urządzenia towarzyszące i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

ustala się ograniczenia wynikające z wyznaczenia w 

planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o której 

mowa w § 6 ”kt 7Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - 

obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony zabytków 
archeologicznych, o których mowa w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu 
- minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 0,10. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 31Ł1Ł Ustala się tereny urządzeL elektroenerge-

tycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami E-1, 

E-2, dla których obowiązuje ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia elektroenerge-

tyczne, 

2) uzu”eJniające - urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJtowa-

nia `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ｦ na 

terenie oznaczonym symbolem E-1, ustala się ograniczenia 

wynikające z wyznaczenia w ”lanie strefy ochrony krajo-

brazu kulturowego, o której mowa w § 6 ”kt 7Ł 
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem E-1, obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów w”isanych do ewidencji zabytków, o których 
mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 3, 4. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) na terenie oznaczonym symbolem E-1 dopuszcza 

się ”rzebudowę istniejącego obiektu trafostacji, zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, z zastrzewe-

niem ustaleL ustŁ 3,  

2) do”uszcza się sytuowanie budynku bez”o`rednio 

”rzy granicy dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nieruchomo`ci,  
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 9 ustŁ 2. 

6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 32Ł1Ł Ustala się teren urządzeL zaopatrzenia w 
wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem W-1, dla 

którego obowiązuje ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe: 

a) obiekty i urządzenia zao”atrzenia w wodę, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJuga-

mi na warunkach okre`lonych w § 12, w ”rzy”adku 

zaniechania eksploatacji wody, 

2) uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące oraz zieleL, 
b) w przypadku zaniechania eksploatacji wody, do-

”uszcza się ”rzeksztaJcenie w czę`ci lub w caJo`ci te-

ren ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinna z usJu-

gami na warunkach okre`lonych w § 12Ł 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

w ”rzy”adku zaniechania eks”loatacji wody obowiązuje 
zabez”ieczenie otworów wydobywczych zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymiŁ 
3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się rozbudowę lub ”rzebudowę istnie-

jących obiektów, zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami 

odrębnymi, 
2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne, za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych, 

3) teren wolny od zabudowy nalewy zagos”odaro-

wać zieleniąŁ 
4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nieruchomo`ci,  
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 9 ust. 3. 

5. Śojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego. 

6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 33Ł1Ł Ustala się teren gospodarowania odpadami 

oznaczony na rysunku planu symbolem O-1, dla które-

go obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ skJadowi-

sko od”adów w rozumieniu ”rze”isów odrębnych wraz 
z urządzeniami towarzyszącymiŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) teren nalewy zrekultywować w kierunku le`nym, 
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2) nalewy ograniczać ”owierzchnie skJadowanych 
od”adów eks”onowanych na oddziaJywanie warunków 
atmosferycznych,  

3) nalewy ”rzeciwdziaJać rozwiewaniu od”adów, 
4) nalewy ”rowadzić biewącą rekultywację terenu 

zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

5) ”o zakoLczeniu uwytkowania teren nalewy zabez-

”ieczyć ”rzed szkodliwym oddziaJywaniem na wody 
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków sJuwących do 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego, 

2) wysoko`ć zabudowy nie mowe być większa niw 
12 m oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

3) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne, 

4) dopuszcza się dowolną geometrię dachuŁ 
4. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej lokalnej (KDl-1), do której ”rzylega teren ”rze-

znaczenia podstawowego;  

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
3) od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”owych 

nastą”i ”o”rzez system drenawu wód odciekowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
5. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 34Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 35Ł UchwaJa wchodzi w wycie w terminie 30 dni 
od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie 

internetowej Gminy Strzelce Opolskie. 

 

Przewodnicząca Rady 

Teresa SmoleL 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIł258ł09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi 

Szymiszów - Wie` 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz.41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 

954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237,  

Nr 220, poz.1413), art. 7 ust. 1 pkt 1 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 i Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 

1458), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi wniesione  

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zm.), do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzel-

ce O”olskie we wsi Szymiszów - Wie`Ł 
 

§ 2Ł Rada Miejska w Strzelcach O”olskich rozstrzy-

ga o nieuwzględnieniu uwag: 
1) zJowonej ”rzez radnego Karola Mutza, zam. przy 

ul. Polnej 24, 47-161 SzymiszówŁ 
Tre`ć uwagi:  
Uwaga zJowona w imieniu wJa`cicieli dziaJek o nr 

ewidencyjnych 546, 547, 548, 549, 550/1, 551, 552, 

553, 554, 555, 556, 557, 558, arkusz mapy 3, doty-

czy zmiany ”rzeznaczenia dziaJek rolnych nie u”rawia-

nych, na dziaJki rolne z mowliwo`cią zabudowy miesz-

kaniowej i usJugowejŁ 
S”osób rozstrzygnięcia: 
ZJowoną uwagę ”ostanowiono odrzucić ze wzglę-

du na: 

a) niezgodno`ć wnioskowanego s”osobu zago-

s”odarowania dziaJek z dokumentem Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego, (zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym)Ł W ｭStudiumŁŁｬ ”rzedmiotowe dziaJki 
”rzeznaczone są ”od tereny rolne bez mowliwo`ci 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub usJugowej,  

b) niekorzystnie ”oJowenie dziaJek w bardzo bl i-
skim sąsiedztwie skJadowiska od”adówŁ W ”rzypad-

ku przeznaczenia ich pod funkcje mieszkaniowe ist-

nieje duwe ryzyko wystą”ienia uciąwliwo`ci, 
c) bez”o`rednie ”oJowenie dziaJek ”rzy drodze 

”owiatowej, ”rzez którą odbywa się caJy transport 

`mieci z obszaru gminyŁ Z ”unktu widzenia bez”ie-

czeLstwa drogowego niebez”ieczne są tym odcinku 

drogi wyjazdy z dziaJek bez”o`rednio na drogę ”o-

wiatową tuw za wzniesieniem w terenie znacznie 
ograniczającym widoczno`ć, 

d) zbyt wąska szeroko`ć dziaJek uniemowliwia ra-

cjonalne ich zagos”odarowanie w s”osób zgodny  
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanieŁ Zaledwie cztery nie-

ruchomo`ci z trzynastu będących ”rzedmiotem 
wniosku s”eJnia warunki minimalnej szeroko`ci fron-

tu dziaJki, które wynoszą 18 m w przypadku lokali-

zacji dla budynku wolnostojącego i 14 m w przypad-

ku lokalizacji budynku bliuniaczegoŁ ŚziaJki ”osiadają 
zrównicowaną strukturę wJasno`ciową, co nie ”o-

zwala na swobodne Jączenie dziaJek w celu osią-
gnięcia wymaganych ”arametrówŁ 

Uzasadnienie: 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego zgodnie ze zJowonymi wnioskami oraz  
w wyniku analizy istniejących uwarunkowaL funkcjo-

nalno - przestrzennych, wyznaczono nowe rezerwy 

terenowe ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ 
Projekt ”lanu daje mowliwo`ć wydzielenia w sumie oko-

Jo 80-ciu nowych dziaJek budowlanychŁ Przy ”rzezna-

czaniu terenów ”od nową zabudowę, w ”ierwszej ko-

lejno`ci wyznaczano dziaJki uzbrojone lub z mowliwo`cią 
uzbrojenia, w sąsiedztwie istniejących zabudowaL w 
rejonie ulic Śębowej, Miarki i Polnej oraz w czę`ci ”óJ-
nocnej wsi, w rejonie ulic My`liwca i KrótkiejŁ Podsta-

wowym zaJoweniem ”rzy wyborze nowych terenów 
mieszkaniowych byJo za”ewnienie bez”iecznej odlegJo-

`ci od istniejącego skJadowiska od”adówŁ Takwe Miej-

ska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, na posie-

dzeniu w dniu 2 lipca 2007 rŁ wskazaJa na konieczno`ć 
ograniczenia mowliwo`ci lokalizacji zabudowy w rejonie 
skJadowiska od”adów oraz za”ewnienie zgodno`ci 
ustaleL ”rojektu ”lanu miejscowego z ”olityka ”rze-

strzenną gminy wyrawoną w ｭStudiumŁŁｬŁ Nowo wy-
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znaczone obszary zabudowy znajdują się w odlegJo`ci 
co najmniej okoJo 0,5 km od skJadowiska od”adówŁ W 
celu ograniczenia uciąwliwo`ci wynikających z sąsiedz-

twa skJadowiska od”adów, na obszarze ”omiędzy wsią 
a skJadowiskiem ”rzewidziano izolację w ”ostaci tere-

nów le`nychŁ 
2) ZJowonej ”rzez Jana Palusa, ulŁ Wolno`ci 10,  

47-161 Rowniątów,  
Tre`ć uwagi: 
SkJadający wnioskuje o zmianę ”rzeznaczenia w ca-

Jo`ci dziaJki rolnej, o nr ewidencyjnym 695, arkusz ma-

”y 2, na zabudowę mieszkaniowąŁ   
S”osób rozstrzygnięcia: 
W projekcie miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego na ”rzedmiotowej dziaJce wyzna-

czono w czę`ci frontowej, ”rzylegJej do drogi gmin-

nej (ulŁ My`liwca) teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczony symbolem MN10. Wyzna-

czony teren daje mowliwo`ć wydzielenia maksymal-

nie czterech dziaJek ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącąŁ W ”ozostaJej czę`ci 
dziaJkę ”ozostawiono w uwytkowaniu rolnym bez 

mowliwo`ci lokalizacji zabudowyŁ Przedstawiony  
w ”rojekcie ”lanu ”odziaJ funkcjonalny, jest zgodny 

z dokumentem studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.  

Przeznaczenie w caJo`ci dziaJki ”od zabudowę 
mieszkaniową wiązaJoby się z konieczno`cią budowy 

”rzez gminę drogi dojazdowej oraz sieci uzbrojenia 
na odcinku o dJugo`ci okoJo 350mŁ Wyznaczona 

zabudowa w s”osób istotny zaburzyJaby Jad ”rze-

strzenny ｦ nie byJaby ”rowadzona zgodnie z istnie-

jącą, logiczną siatką dróg, w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowyŁ Niekorzystne jest równiew zbliwanie się z 
zabudową do magistralnej linii kolejowej nr 136 Kę-
dzierzyn Koule ｦ O”ole Groszowice, do której ”rzy-

lega omawiana dziaJkaŁ Pro”onowana zmiana nie jest 

zgodna z dokumentem Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ W związku 
z tym, we wnioskodawca uwawa, we w”rowadzony od 

frontu pas zabudowy mieszkaniowej utrudni dostę” do 
czę`ci tylniej dziaJki w uwytkowaniu rolnym, postanawia 

się wydzielić drogę dojazdową wewnętrzną dającą 
mowliwo`ć obsJugi ”ozostaJej czę`ci dziaJkiŁ 

 

§ 3Ł Rozpatrzenie uwag nie wymaga ponowienia 

czynno`ci, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

ZaJącznik nr 3  

do uchwaJy Nr XXXIł258ł09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 

319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  

Nr 220, poz.1413) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i Nr 

116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z  2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 

223, poz. 1458), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. 

U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz.1420,  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, 

poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, 

poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 

791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 

1370) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), Rada Miasta w Strzelcach 

Opolskich rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ”rojekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzelce O”olskie we wsi Szymiszów ｦ Wie`, 
”rzedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, polegające na: 

1) budowie sieci wodociągowej, 
2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

3) budowie i o`wietleniu ulic, 

4) urządzeniu zieleni w ”asie drogowym, 
5) wyku” gruntów ”od drogi gminneŁ 
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§ 2Ł Zgodnie z ｭPrognozą skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymi-

szów ｦ Wie`ｬ, inwestycje, o których mowa w §1, po-

legać będą na: 
1) budowie sieci wodociągowej o dJugo`ci okŁ 784 m, 

2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dJugo`ci  
ok. 784 m, 

3) wzniesieniu okŁ 40 sJu”ów o`wietleniowych na 
ok. 1 km ulic, 

4) budowie i modernizacji ok. 1,044 km ulic, 

5) wykonaniu nasadzeL drzew w ukJadzie sz”alero-

wym i urządzeniu okŁ 0,4 ha trawnikówŁ 
 

§ 3Ł1Ł Szacunkowy koszt wykonania elementów 
wymienionych w § 2 wyniesie: 

1) budowa sieci wodociągowej ｦ ok. 217 000 zJ, 
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ｦ ok. 325 000 zJ, 
3) budowa ulic - ok. 1 237 000 zJ, 
4) o`wietlenie ulic ｦ okŁ 230 000  zJ, 
5) urządzenie zieleni w ”asie drogowym  
                                                   - okŁ 62 000 zJ, 
6) koszt wyku”u gruntów ”od drogi gminne  
                                                    ｦ ok. 1 700 zJ. 
2. Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen ma-

teriaJów i usJug obowiązujących w czasie realizacji in-

westycji i ustalony zostanie w drodze przetargu pu-

blicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z do-

chodów wJasnych gminy bądu innych uródeJ finanso-

wania przewidzianych przepisami o finansach publicz-

nych.
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UCHWAIA Nr XXXIłń78ł2ŃŃ9 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W UJśtŚźIś 

 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie wykonania obelisku  na placu obok ko`cioJa  pŁwŁ Wniebowzięcia NŁMŁP w Jaryszowie 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  

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

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Ujeudzie 
uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1. Wyrawa zgodę na wykonanie obelisku z tablicą 
”amiątkową ｭNa ”amiątkę ofiarom II wojny `wiatowej 

Parafii Jaryszów 1939 - 1945ｬ ”rzy ulŁ Strzeleckiej  

w Jaryszowie, na dziaJce nr 250 z ma”y 1 obrębu Ja-

ryszów, zgodnie z zaJącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaJyŁ 

 

§ 2. Koszt wykonania i montawu tablicy ”okrywa 
wnioskodawca, Towarzystwo S”oJeczno - Kulturalne 

Niemców na _ląsku O”olskim KoJo JaryszówŁ 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 

Ujazdu. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od 
ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 


