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UCHWAIA NR XXXIIIł220/2009 

RADŹ GMINŹ POPIELÓW 

 

 z dnia 11 wrze`nia 2009 rŁ 
  

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuunica Katowska, 
Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  
z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1, art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717; z 2003 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 163; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) oraz na podstawie uchwaJy Rady Gminy 
Po”ielów Nr VIł37ł2007 z dnia 29 marca 2007 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi: Kaniów, Kurznie, Kuunica Katowska, Lubie-

nia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, 
Stobrawa, Rada Gminy Po”ielów ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Po”ielów uchwala, co nastę”uje: 

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

rowania ”rzestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, 
Kuunica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, 
Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa obejmujący obręby 
geodezyjne: Kaniów, Kurznie, Kuunica Katowska, 
Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kol-
nie, Stobrawa. 

 
§ 2Ł1Ł Rysunki ”lanu, będące zaJącznikami gra-

ficznymi do uchwaJy Rady Gminy Po”ielów i sta-
nowiące integralną czę`ć miejscowego ”lanu zago-
s”odarowania ”rzestrzennego wsi: Kaniów, Kurz-
nie, Kuunica Katowska, Lubienia, Po”ielowska Ko-
lonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa, dla obszarów 
zainwestowania wsi opracowane w skali 1:2000  
i stanowiące zaJączniki od 1 do 8, dla obszarów 
niezainwestowanych opracowane w skali 1:5000  
i stanowiące zaJączniki od 9 do 16: 

DZIENNIK URZĘDO  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIE  

Opole, dnia 10 listopada 2009 r. Nr 94 
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1) nr 1 dla wsi Kaniów; 
2) nr 2 dla wsi Kurznie; 
3) nr 3 dla wsi Kuunica Katowska; 
4) nr 4 dla wsi Lubienia; 
5) nr 5 dla wsi Popielowska Kolonia; 
6) nr 6 dla wsi Rybna; 
7) nr 7 dla wsi Stare Kolnie; 
8) nr 8 dla wsi Stobrawa; 
9) nr 9 dla terenów niezainwestowanych obrę-

bu Kaniów; 
10) nr 10 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Kurznie; 
11) nr 11 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Kuunica Katowska; 
12) nr 12 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Lubienia; 
13) nr 13 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Po”ielowska Kolonia; 
14) nr 14 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Rybna; 
15) nr 15 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu Stare Kolnie; 
16) nr 16 dla terenów niezainwestowanych ob-

rębu StobrawaŁ 
2. Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”a-

trzenia uwag do ”rojektu ”lanu, będące zaJączni-
kiem nr 17 do uchwaJy Rady Gminy Po”ielów jest 
integralną czę`cią miejscowego ”lanu zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, 
Kuunica Katowska, Lubienia, Po”ielowska Kolonia, 
Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa. 

3. Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy, 
będące zaJącznikiem nr 18 do uchwaJy Rady Gmi-
ny Po”ielów jest integralną czę`cią miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Ka-
niów, Kurznie, Kuunica Katowska, Lubienia, Po”ie-
lowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa. 

4. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę-
”ujące oznaczenia graficzne rysunków ”lanu: 

1) granice terenów zainwestowanych, będące 
granicami zaJączników od 1 do 8; 

2) granice obrębów geodezyjnych, będące gra-
nicami zaJączników od 9 do 16; 

3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-
znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-
nia; 

4) ”rzeznaczenia terenów okre`lone symbolami: 
MN, MNU, MU, MU/UT, MU/UZ/US, MR, MR/UT, 

U, UłUS, UK, UK(`w), UKłźC, UT, US, USłU, Uź, 
UI, R, RU, RU/P, RM, RO, R(Tw), P, KS, ZL, ZL/n, 

ZLU, ZP, ZC, ZC/KS, WS, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, 

KWPJ, E, W; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) granice strefy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwa-

torskiej; 
8) granice strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 

9) tereny zabytkowych cmentarzy objętych 
ochroną konserwatorską; 

10) granice obszarów i obiekty w”isane do re-
jestru zabytków; 

11) obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji 
zabytków; 

12) stanowiska archeologiczne; 
13) granice Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego; 
14) granice Grądów OdrzaLskich ｦ NATURA 

2000 ｦ PLB020002; 
15) ”omniki ”rzyrody owywionej; 
16) granice gJównych zbiorników wód ”od-

ziemnych GZWP; 
17) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owo-

dzią; 
18) granice powodzi z 1997 r. ｦ obszar poten-

cjalnego zagrowenia ”owodzią; 
19) granice stref ochrony sanitarnej od cmenta-

rzy; 
20) granice ochrony ujęć wody; 
21) obwaJowania ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe; 
22) liniowa infrastruktura techniczna; 
23) granice terenów zamkniętychŁ 
5. PozostaJe oznaczenia graficzne ”osiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące okre`lone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

 
§ 3Ł1Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 
1) uchwale ｦ rozumie się ”rzez to niniejszą 

uchwaJę; 
2) planie ｦ rozumie się ”rzez to miejscowy ”lan 

zagospodarowania ”rzestrzennego, o którym mo-
wa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

3) rysunkach planu ｦ rozumie się ”rzez to gra-
ficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikami graficz-
nymi nr od 1 do 16 do uchwaJy Rady Gminy Po-
”ielów ”rzedstawionymi na ma”ie s”eJniającej 
wymogi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmŁ) w skali 1:2000 dla zaJączników 1 - 8  
i w skali 1:5000 dla zaJączników 9 ｦ 16; 

4) ”rze”isach szczególnych ｦ rozumie się ”rzez 
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branwowe oraz ograniczenia w dys”onowa-
niu terenem, wynikające z ”rawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

5) terenie ｦ rozumie się ”rzez to obszar wyzna-
czony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi,  
w którego kawdym ”unkcie obowiązują te same 
ustalenia; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ ro-
zumie się ”rzez to funkcję wyznaczoną do lokali-
zacji w danym terenie, która w ramach realizacji 
”lanu winna stać się ”rzewawającą (dominującą) 
formą wykorzystania terenu, a wprowadzenie in-
nych niw ”odstawowa funkcji jest do”uszczalne 
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wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia ustaleL 
szczegóJowych niniejszej uchwaJy; 

7) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ ro-
zumie się ”rzez to funkcję inną niw ”odstawowa, 
do”uszczoną do lokalizacji na danym terenie przy 
s”eJnieniu dodatkowych warunków oraz wcze-
`niejszej lub równoczesnej realizacji ”rzeznaczenia 
”odstawowegoŁ Przeznaczenie uzu”eJniające nie 
mowe ”rzekroczyć 20% ”owierzchni terenu, chyba 
we inaczej mówi niniejsza uchwaJa; 

8) obowiązujących liniach zabudowy ｦ rozumie 
się ”rzez to linie wyznaczone na rysunku ”lanu, 
okre`lające usytuowanie ”odstawowej bryJy bu-
dynku; do”uszcza się ”rzekroczenie tych linii mak-
symalnie o 0,5 m najdalej wysuniętą czę`cią da-
chu; obowiązujące linie zabudowy nie ograniczają 
lokalizacji dróg, sieci technicznych i uzbrojenia 
terenu, oraz kondygnacji podziemnych; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ ro-
zumie się ”rzez to linie wyznaczone na rysunku 
”lanu, okre`lające maksymalny zasięg usytuowa-
nia ”odstawowej bryJy wszelkich budynków; do-
”uszcza się ”rzekroczenie tych linii maksymalnie  
o 0,5 m najdalej wysuniętą czę`cią dachu; nie-
”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają loka-
lizacji dróg, sieci technicznych i uzbrojenia terenu, 
oraz kondygnacji podziemnych i dotyczą wyJącznie 
nowo”rojektowanych budynków lub budynków 
przeznaczonych do rozbudowy; 

10) urządzeniach infrastruktury technicznej ｦ 
rozumie się ”rzez to sieci wodociągowe, elektro-
energetyczne, gazownicze, cie”Jownicze, kanaliza-
cyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura technicz-
na liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje 
rozdzielcze i inne (infrastruktura techniczna kuba-
turowa); 

11) poziomie terenu ｦ rozumie się ”rzez to 
rzędną ”rojektowanego lub urządzonego terenu 
”rzed wej`ciem gJównym do budynku, bądu jego 
samodzielnej czę`ci (klatki schodowej), nie będą-
cym wyJącznie wej`ciem do ”omieszczeL gos”o-
darczych lub technicznych; 

12) wysoko`ć budynku ｦ rozumie się ”rzez to 
wysoko`ć budynku liczoną od ”oziomu terenu do 
kalenicy bądu najwywszego ”unktu dachu; 

13) powierzchni zabudowy ｦ rozumie się ”rzez 
to ”owierzchnie ”rzeznaczone ”od zabudowę bu-
dynkami lub ”owierzchnie utwardzone tjŁ doj`cia, 
dojazdy, parkingi terenowe itp.; 

14) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｦ 
rozumie się ”rzez to grunt rodzimy ”okryty ro`lin-
no`cią oraz wodę ”owierzchniową na dziaJce bu-
dowlanej, a takwe 50% sumy nawierzchni tarasów 
i stro”odachów, urządzonych jako staJe trawniki 
lub kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich natu-
ralną wegetację, o ”owierzchni nie mniejszej niw 
10 m2; 

15) obiekcie maJej architektury ｦ rozumie się 
”rzez to niewielkie obiekty, a w szczególno`ci: 

a) ”osągi, wodotryski i inne obiekty architektu-
ry ogrodowej, 

b) elementy lub urządzenia sJuwące rekreacji co-
dziennej i utrzymaniu ”orządku, jak: Jaweczki, 
`mietniki it”Ł; 

16) urządzenia towarzyszące ｦ rozumie się 
”rzez to wszelkie urządzenia niezbędne do obsJugi 
danego terenu, n”Ł urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa  
o przeznaczeniu terenu pod: 

1) usJugi turystyki ｦ rozumie się ”rzez to usJugi 
hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) oraz 
wszystkie inne usJugi `wiadczone turystom lub 
odwiedzającym; 

2) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 
rozumie się ”rzez to zabudowę wolnostojącą albo 
bliuniaczą, sJuwącą zas”okajaniu ”otrzeb mieszka-
niowych; do”uszcza się wydzielenie w ”oszcze-
gólnych budynkach nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego  
i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie-
”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej bu-
dynku; 

3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami z ”arterze ｦ rozumie się ”rzez to zabu-
dowę wolnostojącą albo bliuniaczą, sJuwącą zas”o-
kajaniu ”otrzeb mieszkaniowych; do”uszcza się 
wydzielenie w ”oszczególnych budynkach nie 
więcej niw dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu handlowego, gastro-
nomii lub innych usJug, nieuciąwliwych o ”o-
wierzchni caJkowitej nie”rzekraczającej 50% ”o-
wierzchni caJkowitej budynku i znajdującego się  
w parterze; 

4) zabudowie mieszkaniowo - usJugowej ｦ ro-
zumie się ”rzez to zabudowę sJuwącą zas”okajaniu 
potrzeb mieszkaniowych lubłi zabudowę usJugową 
(handel detaliczny, gastronomia, turystyka, usJugi 
zdrowia i o`wiaty, rzemiosJo nie”rodukcyjne zwią-
zane z konsum”cją indywidualną i na”rawą s”rzę-
tu gos”odarstwa domowego, obsJuga dziaJalno`ci 
gospodarczej i inne nieuciąwliwe); 

5) usJugi ｦ rozumie się ”rzez to usJugi sJuwące 
zas”okojeniu ”otrzeb mieszkaLców o znaczeniu 
lokalnym, takie jak handel detaliczny, o po-
wierzchni s”rzedawy nie”rzekraczającej 400 m2, 
usJugi gastronomii, rzemiosJo nie”rodukcyjne, ob-
sJugę dziaJalno`ci gos”odarczej, turystykę, usJugi 
Jączno`ci i inne usJugi nieuciąwliwe, wraz z funk-
cjami towarzyszącymi niezbędnymi do samodziel-
nego funkcjonowania terenu, z wykluczeniem 
usJug na”rawy i obsJugi ”ojazdów mechanicznych 
oraz magazynowania, skJadowania i obsJugi towa-
rów takich jak centra logistyczne; 

6) usJugi nieuciąwliwe ｦ rozumie się ”rzez to 
usJugi, które nie są zaliczane do ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko  
w rozumieniu ”rze”isów szczególnych związanych 
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z ochroną `rodowiska, usJugi niegenerujące znacz-
nego ruchu i niewymagające obsJugi transportu 
samochodowego o Jącznej masie ”owywej 3,5 t 
oraz usJugi, dla których obowiązują normy związa-
ne z emisją haJasu, wibracją, zanieczyszczeniem 
”owietrza oraz nie jonizującym ”romieniowaniem 
elektromagnetycznym jak dla zabudowy mieszka-
niowej i nie w”Jywają niekorzystnie na zdrowie 
ludzi. 

3Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa  
o strefach ochrony konserwatorskiej to dla: 

1) strefy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej 
ｦ rozumie się obszar, na którym elementy ukJadu 
przestrzennego tzn. rozplanowanie, zabudowa 
oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowaJy 
się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacz-
nie znieksztaJconymŁ Jest to obszar uznany za 
szczególnie wawny ”od względem ”rzekazu histo-
rycznego i kulturowegoŁ W strefie tej zakJada się 
pierwszeLstwo wymogów konserwatorskich nad 
wszelka dziaJalno`cią inwestycyjną, gos”odarczą  
i usJugowąŁ DziaJania konserwatorskie w strefie 
ｭAｬ zmierzają do zachowania, uczytelnienia histo-
rycznego ukJadu ”rzestrzennego i do konserwacji 
jego gJównych elementów ｦ zabudowy, rozplano-
wania, ”rzebiegu ciągów komunikacyjnych, kom-
”ozycji wnętrz zabudowy, historycznych linii za-
budowy i ukJadów zieleni zabytkowejŁ Dąwy się tew 
do utrzymania historycznych ”odziaJów wJasno-
`ciowych i s”osobu uwytkowania gruntów; 

2) strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej ｦ rozu-
mie się obszar, w którym elementy dawnego ukJa-
du ”rzestrzennego miejscowo`ci tznŁ roz”lanowa-
nie, ksztaJt zewnętrzny zabudowy, a takwe jej ”o-
wiązania z zielenią i krajobrazem zachowaJy się  
w stosunkowo dobrym stanie i caJo`ć stanowi 
warto`ć kulturową w skali lokalnej; granice stref 
nalewy formuJować w o”arciu o historyczne zasięgi 
zaJoweL wraz z ”rzynalewnymi dziaJkamiŁ DziaJal-
no`ć konserwatorska w strefie ｭBｬ zmierza do 
zachowania zasadniczych elementów historyczne-
go rozplanowania, w tym przede wszystkim zabu-
dowy, ukJadu dróg, ”odziaJu i s”osobu zagos”oda-
rowania dziaJekŁ Zmierza tew do restauracji i mo-
dernizacji technicznej obiektów o warto`ciach 
kulturowych z dostosowaniem ws”óJczesnej funk-
cji do warto`ci obiektówŁ 

 
RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 4Ł źasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacyjnych 

1. ObsJugę terenu objętego ”lanem ustala się  
z istniejących dróg ”ublicznych, zgodnie z ”rze”i-
sami szczególnymiŁ 

2. Ustala się nastę”ujące tereny komunikacji 
(drogi wraz z urządzeniami ”omocniczymi) jako cel 

”ubliczny i w”rowadza się ich nastę”ującą klasyfi-
kację funkcjonalną: 

1) drogi wojewódzkie nr 457, 458 i 462, o pa-
rametrach drogi zbiorczej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDZ, dla których okre`la się: 

a) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z obecnymi granicami wJadania, 

b) w sytuacji gdy szeroko`ć dróg w liniach roz-
graniczających nie s”eJnia normatywnych szeroko-
`ci zawartych w ”rze”isach szczególnych tjŁ mini-
malnie 20 m, dopuszcza się ”oszerzenie terenów 
dróg do od”owiednich ”arametrów, na ”odstawie 
dokumentacji projektowej przebudowy drogi, za 
zgodą wJa`cicieli terenów ”rzylegJych, 

c) w sytuacji gdy tereny ”rzy skrzywowaniach 
nie s”eJniają normatywnych ”arametrów zawar-
tych w przepisach szczególnych oraz nie umowli-
wiają ”rze”rowadzenia ewentualnej ”rzebudowy, 
do”uszcza się ”oszerzenie terenów skrzywowaL do 
od”owiednich ”arametrów, na ”odstawie doku-
mentacji projektowej ”rzebudowy drogi, za zgodą 
wJa`cicieli terenów ”rzylegJych, 

d) w terenach zainwestowanych ustala się nie-
”rzekraczalne linie zabudowy dla budynków nowo 
projektowanych w odlegJo`ci 10 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

e) do”uszcza się lokalizacje nowych wJączeL do 
dróg wojewódzkich wyJącznie za zgodą i na wa-
runkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi, 

f) dla nowo realizowanych terenów zainwesto-
wanych dostę”no`ć do dróg wojewódzkich ustala 
się ”o”rzez drogi klasy niwszej, zgodnie z katego-
ryzacją dróg ”ublicznych, 

g) w liniach rozgraniczających drogi, ”oza ”a-
sem jezdnym do”uszcza się lokalizację chodników  
i `ciewek rowerowych, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i za zgodą zarządcy drogi, 

h) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych i ”rzez 
zarządcę drogi, w o”arciu o s”orządzone doku-
mentacje techniczne uzgodnione z zarządcą drogi, 

i) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

j) do”uszczenie lokalizacji maJej architektury; 
2) drogi powiatowe, o parametrach drogi zbior-

czej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, 
dla których okre`la się: 

a) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z obecnymi granicami wJadania, 

b) w sytuacji gdy szeroko`ć dróg w liniach roz-
graniczających nie s”eJnia normatywnych szeroko-
`ci zawartych w ”rze”isach szczególnych tjŁ mini-
malnie 20 m, do”uszcza się ”oszerzenie terenów 
dróg do od”owiednich ”arametrów, na ”odstawie 
dokumentacji projektowej przebudowy drogi, za 
zgodą wJa`cicieli terenów ”rzylegJych, 

c) w terenach zainwestowanych ustala się nie-
przekraczalne linie zabudowy dla budynków nowo 
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projektowanych w odlegJo`ci 10 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

d) do”uszcza się lokalizacje nowych wJączeL do 
dróg ”owiatowych wyJącznie za zgodą i na wa-
runkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi, 

e) dla nowo realizowanych terenów zainwe-
stowanych dostę”no`ć do dróg ”owiatowej ustala 
się ”o”rzez drogi klasy niwszej, zgodnie z katego-
ryzacją dróg ”ublicznych, 

f) w liniach rozgraniczających drogi, ”oza ”a-
sem jezdnym do”uszcza się lokalizację chodników 
i `ciewek rowerowych, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, 

g) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych i ”rzez 
zarządcę drogi, w o”arciu o s”orządzone doku-
mentacje techniczne uzgodnione z zarządcą drogi, 

h) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

i) do”uszczenie lokalizacji maJej architektury, 
j) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych przy pasie drogowym; 
3) drogi powiatowe, o parametrach drogi lokal-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, 
dla których okre`la się: 

a) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z obecnymi granicami wJadania, 

b) w sytuacji gdy szeroko`ć dróg w liniach roz-
graniczających nie s”eJnia normatywnych szeroko-
`ci zawartych w ”rze”isach szczególnych tjŁ mini-
malnie 15 m, do”uszcza się ”oszerzenie terenów 
dróg do od”owiednich ”arametrów, na ”odstawie 
dokumentacji projektowej przebudowy drogi, za 
zgodą wJa`cicieli terenów ”rzylegJych, 

c) w terenach zainwestowanych ustala się nie-
przekraczalne linie zabudowy dla budynków nowo 
”rojektowanych w odlegJo`ci 6 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

d) do”uszcza się lokalizacje nowych wJączeL do 
dróg ”owiatowych wyJącznie za zgodą i na wa-
runkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi, 

e) dla nowo realizowanych terenów zainwe-
stowanych dostę”no`ć do dróg ”owiatowej ustala 
się ”o”rzez drogi klasy niwszej, zgodnie z katego-
ryzacją dróg ”ublicznych, 

f) w liniach rozgraniczających drogi, ”oza ”a-
sem jezdnym do”uszcza się lokalizację chodników  
i `ciewek rowerowych, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, 

g) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych i ”rzez 
zarządcę drogi, w o”arciu o s”orządzone doku-
mentacje techniczne uzgodnione z zarządcą drogi, 

h) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

i) do”uszczenie lokalizacji maJej architektury, 

j) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych przy pasie drogowym; 

4) drogi gminne, dostę”ne bez ograniczeL,  
o parametrach drogi dojazdowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD, dla których okre`la 
się: 

a) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych ｦ 10 m, 

b) minimalną szeroko`ć jezdni ｦ 5 m, 
c) w terenach zainwestowanych ustala się nie-

”rzekraczalne linie zabudowy dla budynków no-
woprojektowanych w odlegJo`ci 6 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

d) w liniach rozgraniczających drogi, ”oza ”a-
sem jezdnym do”uszcza się lokalizację chodników 
i `ciewek rowerowych, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, 

e) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych, w o”arciu 
o s”orządzone dokumentacje techniczne uzgod-
nione z zarządcą drogi, 

f) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

g) dopuszczenie lokalizacji maJej architektury, 
h) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych przy pasie drogowym. 
3. Ustala się nastę”ujące tereny komunikacji 

(drogi wraz z urządzeniami ”omocniczymi) nie- 
będące celem ”ublicznym i w”rowadza się ich 
nastę”ującą klasyfikację funkcjonalną: 

1) ciągi ”ieszo - jezdne ｦ ruchu uspokojonego, 
dostę”ne bez ograniczeL, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDPJ, dla których okre`la się: 

a) minimalną szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych ｦ 4 m, 

b) dopuszczenie jednoprzestrzennego zagospo-
darowania jezdni i ciągów ”ieszych w formie uli-
czek ruchu uspokojonego, 

c) w sytuacji wyodrębnienia jezdni i chodników, 
minimalną szeroko`ć jezdni ｦ 3 m, 

d) w terenach zainwestowanych ustala się nie-
”rzekraczalne linie zabudowy dla budynków no-
woprojektowanych w odlegJo`ci 6 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

e) do”uszczenie lokalizacji urządzeL wymusza-
jący s”owolnienie ruchu koJowego, 

f) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych, w o”arciu 
o s”orządzone dokumentacje techniczne, 

g) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

h) do”uszczenie lokalizacji maJej architektury; 
2) wewnętrzne ciągi ”ieszo - jezdne ｦ ruchu 

us”okojonego, dostę”ne bez ograniczeL, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KWPJ, dla których 
okre`la się: 
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a) do”uszcza się zmianę ”rzebiegu, ”rzesunięcie 
wewnętrznego ciągu ”ieszo-jezdnego, 

b) minimalną szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych ｦ 6 m, 

c) dopuszczenie jednoprzestrzennego zagospo-
darowania jezdni i ciągów pieszych w formie uli-
czek ruchu uspokojonego, 

d) w sytuacji wyodrębnienia jezdni i chodników, 
minimalną szeroko`ć jezdni ｦ 4 m, 

e) w terenach zainwestowanych ustala się nie-
”rzekraczalne linie zabudowy dla budynków nowo 
”rojektowanych w odlegJo`ci 4 m od granicy 
dziaJki drogowej, 

f) do”uszczenie lokalizacji urządzeL wymusza-
jący s”owolnienie ruchu koJowego, 

g) do”uszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych, w o”arciu 
o s”orządzone dokumentacje techniczne, 

h) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie sz”alerów drzew oraz zieleni niskiej, 

i) do”uszczenie lokalizacji maJej architektury, 
j) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych przy pasie drogowym. 
 
§ 5. Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej 

1. Docelowo ”rzyjmuje się zasadę, iw wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  
z towarzyszącymi urządzeniami (n”Ł zbiorniki gazu 
”Jynnego), ustala się usytuowane ”od ziemią  
z zastrzeweniem ustŁ 2 ”kt 5 litŁ hŁ 

2. ObsJugę obszaru objętego ”lanem w zakresie 
infrastruktury technicznej okre`la się nastę”ująco: 

1) zao”atrzenie w wodę: 
a) ”o zwodociągowaniu terenu objętego ”lanem 

docelowo ”rzewiduje się ”odJączenie do ogólno-
gminnego systemu wodociągowego, wedJug tech-
nicznych warunków ”rzyJączenia, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) do czasu zwodociągowania terenu objętego 
”lanem do”uszcza się mowliwo`ć wykorzystania 
wód ”odziemnych zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi; 

2) kanalizacja sanitarna: 
a) ”o skanalizowaniu terenu objętego planem 

docelowo ”rzewiduje się ”odJączenie do ogólno-
gminnego systemu kanalizacyjnego, wedJug tech-
nicznych warunków ”rzyJączenia, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) ”o skanalizowaniu terenu objętego ”lanem 
ustala się zakaz lokalizacji bezod”Jywowych zbior-
ników na nieczysto`ci ”Jynne (szamb), 

c) ustala się wymóg wJączenia w system kana-
lizacji sanitarnej istniejących bezod”Jywowych 
zbiorników, 

d) na terenach skanalizowanych ustala się za-
kaz lokalizacji ”rzydomowych oczyszczalni `cie-
ków; 

3)  kanalizacja deszczowa: 
a) ”o skanalizowaniu terenu objętego ”lanem 

docelowo ”rzewiduje się ”odJączenie do ogólno-
gminnego systemu kanalizacyjnego, wedJug tech-
nicznych warunków ”rzyJączenia, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) zaopatrzenie w gaz: 
a) dla istniejących czynnych gazociągów ustala 

się zakaz lokalizacji obiektów terenowych w zalew-
no`ci od rodzaju obiektów terenowych, `rednicy, 
ci`nienia i roku budowy gazociągu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

b) zao”atrzenie w gaz ustala się z sieci ”rzesy-
Jowej, wedJug technicznych warunków ”rzyJącze-
nia, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szcze-
gólnymi, 

c) zao”atrzenie w gaz ustala się alternatywnie  
z ”odziemnych zbiorników gazu ”Jynnego zlokali-
zowanych na ”oszczególnych dziaJkach; 

5) elektroenergetyka: 
a) ”rzez teren objęty planem przebiega dwutoro-

wa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV, 
b) ”rzez teren objęty ”lanem ”rzebiega dwutoro-

wa napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV 
relacji: I tor Stacja DobrzeL ｦ GPZ Hermanowice,  
II tor GPZ SioJkowice ｦ GPZ PawJów, 

c) przez teren objęty ”lanem ”rzebiega jednoto-
rowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV 
relacji GPZ Borki ｦ GPZ Pokój, oraz jednotorowe 
odgaJęzienie od toru Stacja DobrzeL ｦ GPZ Herma-
nowice, zasilająca Stację Rogalice, 

d) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budyn-
ków, budowli (takich jak maszty) i zieleni wysokiej  
w odlegJo`ci 35 m ”o kawdej stronie od linii elek-
troenergetycznej o na”ięciu 400 kV, 

e) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budyn-
ków, budowli (takich jak maszty) i zieleni wysokiej  
w odlegJo`ci 25 m ”o kawdej stronie od linii elek-
troenergetycznej o na”ięciu 110 kV, 

f) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budyn-
ków, budowli (takich jak maszty) i zieleni wysokiej  
w odlegJo`ci 8 m ”o kawdej stronie od linii elektro-
energetycznej o na”ięciu 20 kV i 15 kV, 

g) ustala się ”odJączenie do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej o na”ięciu 20 kV, 15 kV  
i o napięciu niwszym, ”o”rzez istniejące i nowe 
stacje transformatorowe, 

h) do”uszcza się lokalizację na”owietrznych linii 
elektroenergetycznych i wolnostojących stacji 
transformatorowych, 

i) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-
nych obiektów z urządzeniami elektroenergetycz-
nymi, do”uszcza się ich ”rzebudowę na warun-
kach okre`lonych ”rzez zarządcę, zgodnie z ”rze-
pisami szczególnymi, 

j) w przypadku lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych ustala się obowiązek za”ewnienia 
dostę”u dla ich zarządcy, 
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k) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną 
z alternatywnych uródeJ energii, takich jak n”Ł 
baterie sJoneczne, elektrownie wodne lub wiatro-
we, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) telekomunikacja: 
a) docelowo dostę” do sieci telefonicznej ustala 

się ”o”rzez na”owietrzną lub ”odziemną sieć tele-
foniczną, wedJug technicznych warunków ”rzyJą-
czenia operatora sieci, 

b) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowych w odlegJo`ci mniejszej niw 100 m od 
terenów budowlanych; 

7) zao”atrzenie w cie”Jo: 
a) ustala się ogrzewanie gazowe lub inne z eko-

logicznych uródeJ zasilania, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, 

b) do”uszcza się lokalizację kotJowni węglowych; 
8) gospodarka odpadami: 
a) ustala się gromadzenie staJych od”adów by-

towo - gos”odarczych w s”osób za”ewniający 
ochronę `rodowiska do kontenerów zlokalizowa-
nych na terenie ”oszczególnych dziaJek, ”rzy za-
pewnieniu ich systematycznego wywozu na zor-
ganizowane wysy”isko od”adów komunalnych  
i unieszkodliwianie wedJug ”rzyjętego na terenie 
Gminy systemu i zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi; 

9) melioracja: 
a) ustala się obowiązek za”ewnienia funkcjo-

nowania istniejącej sieci drenarskiej, 
b) wzdJuw rowów melioracyjnych ustala się 

obowiązek zachowania 3 m strefy wolnej od za-
inwestowania i zieleni wysokiej w celu zapewnie-
nia mowliwo`ci ”rac konserwacyjnych od”owied-
nim sJuwbom melioracyjnym. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
1. Strefa ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej: 
1) strefa ｭAｬ obejmuje obszar wokóJ ko`cioJa we 

wsi Kurznie przedstawiony na rysunkach planu; 
2) w strefie ｭAｬ ustala się nastę”ujące wymogi 

konserwatorskie: 
a) w strefie ｭAｬ zakJada się bezwzględny ”rio-

rytet wymagaL i ustaleL konserwatorskich, 
b) dziaJania konserwatorskie w tej strefie zmie-

rzają do zachowania i uczytelnienia historycznego 
ukJadu ”rzestrzennego oraz konserwacji jego 
gJównych elementów, 

c) dziaJalno`ć inwestycyjna, budowlana, jak 
równiew ”rzebudowy, remonty, ada”tacje, dosto-
sowanie ws”óJczesnych funkcji czy ”odziaJy nie-
ruchomo`ci znajdujących się w obszarze strefy 
wymagają uzgodnieL z wJa`ciwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków i uzyskania jego ”ozwo-
lenia. 

2. Strefa ｭBｬ ochrony konserwatorskiej: 
1) strefa ｭBｬ obejmuje obszary ”rzedstawione 

na rysunkach planu; 
2) w strefie ｭBｬ ustala się nastę”ujące wymogi 

konserwatorskie: 
a) okre`la się wymóg zachowania zasadniczych 

elementów historycznego roz”lanowania, w tym 
”rzede wszystkim ukJadu dróg, ”odziaJu dziaJek, 
s”osobu zagos”odarowania dziaJek siedliskowych  
i rozlokowania elementów maJej architektury, 

b) dąwyć nalewy do restauracji i modernizacji 
technicznej obiektów o warto`ciach kulturowych  
z dostosowaniem ws”óJczesnej funkcji do warto-
`ci obiektów, 

c) dąwyć nalewy do dostosowania nowej zabu-
dowy do historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i formy bryJy zabudowy, ”rzy zaJo-
weniu harmonijnego ws”óJistnienia elementów 
kom”ozycji historycznej i ws”óJczesnej, 

d) ustala się wymóg zastosowania stonowanej 
kolorystyki zgodnej z tradycyjnymi tendencjami;  
w oparciu o tynki mineralne ze szczególnym wska-
zaniem kolorów ”astelowych, 

e) w”rowadza się wymóg o”iniowania z wJa-
`ciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
wszelkich dziaJaL inwestycyjnych (w tym zmiany 
zagos”odarowania terenu), remontów, ”rzebudów 
i rozbudów oraz zmiany funkcji obiektów budow-
lanych, jak i wznoszenia nowych budynkówŁ 

3. Strefa ochrony zabytkowych ukJadów zieleni: 
1) jako zieleL chroniona mogą wystę”ować ob-

szary zielone, znajdujące się w wywej wymienio-
nych strefach konserwatorskich, stanowiące: 

a) cmentarze powstaJe ”rzed 1945 rokiem, 
b) szpalery, aleje, pojedyncze drzewa pomni-

kowe; 
2) dla zabytkowych cmentarzy ustala się na-

stę”ujące wymogi konserwatorskie: 
a) w ”rzy”adku cmentarzy uwytkowanych, na-

lewy zachować ich dotychczasową funkcję, 
b) ustala się wymóg zao”iniowania z odpo-

wiednim organem ochrony zabytków wszelkich 
dziaJaL inwestycyjnych (w tym zmiany zagos”oda-
rowania terenu), zmiany funkcji oraz prace rewita-
lizacyjne i ”orządkowe, 

c) ustala się zakaz usuwania zabytkowych ”o-
mników i nagrobków, 

d) ustala się nakaz zabez”ieczenia zabytkowych 
”omników i nagrobków ”rzed dewastacją, 

e) ustala się zachowanie zieleni, ”od względem 
ukJadu ”rzestrzennego i gatunków; 

3) w ”rzy”adku alei i sz”alerów obowiązuje: 
a) wymóg zachowania, ochrony i wJa`ciwej ”ie-

lęgnacji istniejącego drzewostanu, 
b) odtwarzanie i uzu”eJnianie ukJadu nasadze-

niami wJa`ciwych gatunków drzew, 
c) nowemu nasadzeniu nalewy za”ewnić ”rawi-

dJowe ”rowadzenie korony juw od wczesnego 
okresu wegetacji. 
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4. Obiekty w”isane do rejestru zabytków  
i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków: 

1) dla obiektu w”isanego do rejestru zabytków 
tjŁ ko`cioJa we wsi Kurznie ustala się nastę”ujące 
wymogi konserwatorskie: 

a) objęcie wszelkimi rygorami ”rawnymi wyni-
kającymi z tre`ci od”owiednich ”rze”isów szcze-
gólnych, 

b) ”ierwszeLstwo wymogów konserwatorskich 
nad wszelka dziaJalno`cią inwestycyjną, 

c) dla ”rowadzenia ”rac i badaL konserwator-
skich i archeologicznych, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych ”rzy zabytku w”isanym do reje-
stru, ustala się wymóg uzyskania ”ozwolenia od 
wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, 

d) wszelkie dziaJania ”rojektowe, remontowe  
i inwestycyjne wymagają wytycznych konserwa-
torskich oraz uzgodnienia z wJa`ciwym wojewódz-
kim konserwatorem zabytków; 

2) dla budynków znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków ustala się nastę”ujące wymogi 
konserwatorskie: 

a) zachować ich bryJę, ksztaJt i geometrię da-
chu oraz zastosowane tradycyjne materiaJy bu-
dowlane, 

b) utrzymać, a w ”rzy”adku zniszczenia odtwo-
rzyć historyczny detal architektoniczny, 

c) zachować ksztaJt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 
budynku, nalewy utrzymać ｦ lub odtworzyć ｦ ory-
ginalną stolarkę okien i drzwi, 

d) wszelkie ”race budowlane, a takwe zmiany 
funkcji obiektów nalewy zao”iniować z wJa`ciwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

3) dla cmentarza wpisanego gminnej ewidencji 
zabytków ustala się: 

a) prowadzenie prac rewaloryzacyjnych (odtwo-
rzenia dróg i `ciewek, nowe nasadzenia, element 
maJej architektury) mowe odbywać się wyJącznie 
za ”ozwoleniem wJa`ciwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, na ”odstawie ”rojektu rewa-
loryzacji; 

4) dla obiektów wymienionych w gminnej ewi-
dencji zabytków i obiektu w”isanego do rejestru 
zabytków, a znajdujących się w strefach ochrony 
konserwatorskiej dodatkowo obowiązują ustalenia 
sformuJowane dla ”oszczególnych stref; 

5) tabela obiektów w”isanych do rejestru za-
bytków i znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków: 

 
 

Lp. Obiekt Adres Wiek RZ Opole 

KANIÓW 

1 Kapliczka - dzwonnica ul. Wiejska 1924 r.  

2 ka”liczka sJu”owa ul. Wiejska 49 pocz. XX w.  

3 dom ul. Wiejska 3 ok. 1898r., pocz. XXI w.  

4 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 7 pocz. XX w., pocz. XXI w.  

5 dom ul. Wiejska 10 pocz. XX w., l. 70 XX w.  

6 stodoJa ul. Wiejska 29 ok. 1925 r.  

7 dom ul. Wiejska 30 ok. 1925 r.  

8 dom ul. Wiejska 39 ok. 1910 r., pocz. XXI w.  

9 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 40 pocz. XX w., pocz. XXI w.  

10 dom ul. Wiejska 53 ok. 1900 r., l. 70 XX w.  

11 dom ul. Wiejska 54 pocz. XX w., l. 70 XX w.  

12 dom ul. Wiejska 66 pocz. XX w.  

KURZNIE 

1 dawna karczma ul. Reymonta 1 ok. 1860, l. 70 XX w.  

1a budynek gospodarczy w zespole 
dawnej karczmy 

ul. Reymonta 1 3 ćwŁ XIX wŁ  

1b budynek gospodarczy w zespole 
dawnej karczmy 

ul. Reymonta 1 3 ćwŁ XIX wŁ  

2 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Mickiewicza 43 ok. 1925  

3 ko`cióJ ewangelicki, obŁ katolicki 
filŁ ”ŁwŁ `wŁ Judy Tadeusza 

ul. Mickiewicza k. XVIII w., 1885 r.,  
l. 80 XX w. 

1075/66  
z dn. 21.01. 
1966 r. 

4 dawna szkoJa ul. Mickiewicza 25 k. XIX w.  

5 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Mickiewicza 2 pocz. XIX w., l. 70 XX w.  

6 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Mickiewicza 17 pocz. XX w.  

7 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Mickiewicza 20 ok. 1900 r.  

8 dom ul. Mickiewicza 45 ok. 1910 r.  

8a obora ul. Mickiewicza 45 k. XIX w.  

9 dom ul. Mickiewicza 53 ok. 1925 r.  
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10 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Mickiewicza 64 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 70 XX wŁ  

11 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Szkolna 5 4 ćwŁ XIX wŁ  

12 dom ul. Szkolna 9 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 70 XX wŁ  

12a dom ul. Szkolna 9 ok. 1860 r.  

KUtNICA KATOWSKA 

1 dom ulŁ Le`na 4 ok. 1900 r., l. 70 XX w.  

2 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ Le`na 8 ok. 1900 r.  

3 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ Le`na 12 2 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 70 XX wŁ  

4 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ Le`na 14 ok. 1900 r., l. 90 XX w.  

5 trafostacja ulŁ Le`na ok. 1925 r.  

LUBIENIA 

1 ko`cióJ ewangelicki ul. Wiejska 34 ok. 1900 r.  

2 ”astorówka ul. Wiejska 32 ok. 1900 r.  

3 cmentarz ewangelicki ul. Wiejska ok. 1900 r.  

4 ”omnik woJnierzy ”olegJych w woj-
nach `wiatowych 

ul. Wiejska 34 ok. 1925 r.  

5 dawna szkoJa ul. Wiejska 38 ok. 1930r.  

6 dom nauczyciela w zespole dawnej 
szkoJy 

ul. Wiejska 36 ok. 1900 r., l. 30 XX w.  

6a budynek gospodarczy w zespole 
dawnej szkoJy 

ul. Wiejska 36 ok. 1900 r.  

7 le`niczówka ul. Wiejska 41 ok. 1900 r.  

7a stodoJa w zes”ole le`niczówki ul. Wiejska 41 ok. 1900 r.  

8 remiza strawacka ul. Wiejska ok. 1900 r.  

9 dawna karczma ul. Popielowska 2 4ćwŁ XIX wŁ, lŁ 70 XX wŁ  

10 dom ul. Wiejska 6 ok. 1900 r., l. 90 XX w.  

11 dom ul. Wiejska 7 ok. 1900 r.  

12 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 21 ok. 1900 r.  

13 dawna karczma ul. Wiejska 53 ok. 1925 r.  

14 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 58 ok. 1900 r.  

15 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 60 ok. 1900 r.  

16 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 61 ok. 1900 r.  

17 trafostacja ul. Popielowska ok. 1925 r.  

POPIELOWSKA KOLONIA 

1 dawna karczma ul. Reymonta 1 ok. 1875  

1a stodoJa w zes”ole dawnej karczmy ul. Reymonta 1 ok. 1875  

2 lamus ul. Szkolna 5 ”oJŁ XIX wŁ  

3 dom ul. Wiejska 8 ok. 1850, l. 90 XX w.  

4 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Wiejska 11 ok. 1850, l. 70 XXw.  

4a stodoJa ul. Wiejska 11 ok. 1850  

5 dawna szkoJa ul. Szkolna 12 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 20 XX wŁ  

6 dawna remiza strawacka ul. Szkolna 4 ćwŁ XIXwŁ, lŁ 20 XX wŁ  

7 budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Szkolna 3 k. XIX w.  

8 ruina budynku mieszkalno - gospo-
darczy 

ul. Szkolna 5 pocz. XIX w.  

9 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Szkolna 10B 3 ćwŁ XIX wŁ  

RYBNA 

1 dom-spichlerz w dawnym zespole 
folwarcznym 

ulŁ Ko`cielna 2 2 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 20 XX wŁ  

1a obora w dawnym zespole fol-
warcznym 

ulŁ Ko`cielna 2 4 ćwŁ XIX wŁ  

2 dawna karczma ulŁ OdrzaLska 6 okŁ ”oJŁ XIX w., po 1997 r.  

3 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ OdrzaLska 9 ok. 1900 r.  

4 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ OdrzaLska 12 ok. 1860 r., k. XX w.  

5 dom ulŁ OdrzaLska 14 ok. 1900 r., po 1997 r.  

6 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ OdrzaLska 31 k. XIX w.  

6a stodoJa ulŁ OdrzaLska 31 k. XIX w.  
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7 stodoJa ulŁ OdrzaLska 46 ”oJŁ XIX wŁ  

8 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ OdrzaLska 48 1865 r., po 1997 r.  

9 dom ulŁ OdrzaLska 52 4 ćwŁ XIX, ”oczŁ XX wŁ  

STARE KOLNIE 

1 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Partyzantów 6 ok. 1920 r., k. XX w.  

2 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Partyzantów 11 ok. 1864 r., pocz. XXI w.  

3 dom ul. Partyzantów 12 ok. 1925 r.  

4 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Zawadzkiego 5 k. XIX w., l. 80 XX w.  

5 budynek mieszkalno - gospodarczy, 
tzw. wycug 

ul. Zawadzkiego 5a k. XIX w.  

6 trafostacja ul. Zawadzkiego ok. 1925r.  

STOBRAWA 

1 dawna remiza strawacka ul. Witosa okŁ 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 20 XX wŁ  

2 dom ul. Polna 3 1889 r.  

3 dom ul. Polna 7 2 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 20 XX wŁ  

3a budynek gospodarczy ul. Polna 7 1901 r.  

4 dawna karczma ul. Witosa 34 4 ćwŁ XIX wŁ  

5 szkoJa ul. Witosa 30 ok. 1915r.  

5a stodoJa w zes”ole szkoJy ul. Witosa 30 3 ćwŁ XIX wŁ  

6 le`niczówka ulŁ Le`na 2 ok. 1925 r.  

7 le`niczówka (obŁ dom) ul. Jakuba Kani 17 ok. 1925 r.  

7a stodoJa w zes”ole dawnej le`ni-
czówki 

ul. Jakuba Kani 17 ok. 1925 r.  

8 zabudowa gospodarcza w zespole 
dawnej le`niczówki 

ul. Jakuba Kani 12 ok. 1925 r.  

9 dawna karczma ul. Jakuba Kani 11 ok. 1850 r., l. 20 XX w.  

10 zabudowa gospodarcza w zespole 
dawnej le`niczówki 

ul. Jakuba Kani 14 pocz. XIX w.  

11 budynek mieszkalno - gospodarczy ulŁ OdrzaLska 6 ok. 1860 r., ok. 1910 r., l. 
80 XX w. 

 

12 dom ul. Witosa 10 1909r.  

13 dom ul. Witosa 15 ok. 1860 r., po 1997 r.  

14 dom ul. Witosa 23 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 80 XX wŁ  

15 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Witosa 31 ok. 1870r., l. 80 XX w.  

16 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Witosa 36 4 ćwŁ XIX wŁ, lŁ 80 XX wŁ  

17 budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Witosa 45 ok. 1860 r., l. 80 XX w.  

17a stodoJa ul. Witosa 45 ok. 1900 r.  

18 trafostacja ul. Witosa ok. 1925 r.  

 
5. Stanowiska archeologiczne: 
1) na terenie stanowisk archeologicznych ochro-

nie i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) ”odlegają wszel-
kie obiekty podziemne i pojedyncze znaleziska oraz 
odkryte ”odczas remontów detale architektoniczne; 

2) dla terenów stanowisk archeologicznych  
i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) ustala się nastę”u-
jące wymogi konserwatorskie: 

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
”rze”rowadzenia ratowniczych badaL archeolo-
gicznych, 

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę  
(a dla robót niewymagających ”ozwolenia na bu-
dowę ｦ przed realizacją inwestycji, tjŁ ”rzed uzy-
skaniem za`wiadczenia ”otwierdzającego akce”ta-
cję ”rzyjęcia zgJoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych) nalewy uzyskać ”ozwolenie wJa`ciwe-
go wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych w 
trybie ”rac konserwatorskich, które ”olegają na 
przeprowadzeniu wy”rzedzających ratowniczych 
badaL archeologicznych metodą wyko”aliskową, 
przez uprawnionego archeologa; 

3) tabela stanowisk archeologicznych: 
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Nr stanowi-
ska w miej-
scowo`ci 

Funkcja obiektu Kultura Chronologia 
Rejestr 

Zabytków 

KURZNIE 

2 osada - `redniowiecze  

3 grodzisko ? - ?  

4 punkt osadn. - ?  

5 `lad osadnŁ - ep. kamienia  

6 punkt osadn. - ?  

7 osada - XV-XVI w.  

8 
`lad osadnŁ 
osada 

Juwycka? 
- 

? 
XIV-XVI w. 

 

9 obozowisko ? - mezolit  

10 `lad osadnŁ - mezolit  

11 `lad osadnŁ - ep. kamienia  

12 `lad osadnŁ - ep. kamienia  

13 `lad osadnŁ - ep. kamienia  

14 `lad osadnŁ - neolit  

15 `lad osadnŁ - neolit  

16 `lad osadnŁ - neolit  

17 punkt osadn. - okres halsztacki  

18 osada ? - wczesne `redŁ  

19 `lad osadnŁ - `rednŁ  

20 cmentarzysko - ?  

21 
osada 
`lad osadnŁ 

przeworska 
- 

- 
`rednŁ  

22 `lad osadnŁ przeworska okres rzymski  

23 `lad osadnŁ - `rednŁ  

24 osada ? ep. kamienia  

25 `lad osadnŁ ? pradzieje  

KUtNICA KATOWSKA 

1 `lad osadn. ? neolit  

2 `lad osadnŁ ? pradzieje  

3 grodzisko - ”óune `rednŁ A-334/72 

RYBNA 

1 
osada 
osada 
osada 

- 
Juwycka 
przeworska 

neolit ? 
okres halsztacki 
okres rzymski /faza D/ 
pradzieje 

A-27/65 

2 osada Juwycka -  

3 osada hutnicza przeworska okres w”Jywów rzymskich  

4 
osada 
osada 

przeworska 
- 

”óuny okres rzymski 
`rednŁ A-786/88 

5 osada Juwycka halsztat D A-784/88 

6 
`lad osadnŁ 
osada 

- 
przeworska 

neolit 
”óuny okres rzymski  

7 
osada 
`lad osadnŁ 

Juwycka 
- 

V okres e”Ł brązu i okres halsztacki 
`redniowiecze 

 

8 `lad osadnŁ - heolit  

9 `lad osadnŁ - heolit  

10 `lad osadnŁ - heolit  

11 `lad osadnŁ - epoka kamienia  

12 `lad osadnŁ Juwycka e”oka brązu  

13 `lad osadnŁ Juwycka okres halsztacki  

14 `lad osadnŁ przeworska okres ”óunolateLski  

15 `lad osadnŁ pomorska -  

16 `lad osadnŁ przeworska okres rzymski  
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17 `lad osadnŁ przeworska okres rzymski  

18 `lad osadnŁ przeworska okres rzymski (IIIw.n.e)  

19 `lad osadnŁ - okresŁ wędrówek ludów  

STARE KOLNIE 

3 
osada 
cmentarzysko 

przeworska 
- 

okres rzymski (IIIw.n.e) 
ｭokres historycznyｬ 

 

4 
osada 
zamczysko 

Juwycka 
- 

- 
XIII/?/-XIV-XV w. 

A-332/72 

5 
osada 
osada 
osada 

Juwycka 
przeworska 
- 

V okres e”Ł brązu i okres halsztacki 
- 
wczesne `redniowiecze 

 

6 
obozowisko 
osada 

- 
- 

mezolit 
pradzieje 

 

7 `lad osadnŁ - `redniowiecze  

8 
`lad osadnŁ 
osada 
osada 

- 
Juwycka 
- 

neolit 
V okres e”Ł brązu i okres halsztacki 
XI-XIIw. 

A-779/87 

9 

obozowisko 
osada 
osada 
osada 

- 
- 
Juwycka 
przeworska 

mezolit 
neolit? 
okres halszt. 
okres ”óunolateLski i IIIwŁnŁeŁ 

A-84/68 

10 
osada 
osada 

Juwycka 
przeworska 

- 
okres rzymski 

A-773/87 

11 

osada 
osada 
osada 
osada 

- 
Juwycka 
przeworska 
- 

epoka kamienia 
- 
okres w”Jywów rzymskich 
`redniowiecze 

 

12 osada - XIV/?/-XV-XVIIw.  

13 
`lad osadnŁ 
osada 

- 
- 

epoka kamienia 
XV-XVIw. 

 

14 osada - `redniowiecze  

15 
`lad osadnŁ 
osada 

- 
- 

neolit? 
XV-XVII w. 
pradzieje 

 

16 
osada 
osada 

Juwycka 
- 

- 
`redniowiecze 

 

17 `lad osadnŁ - mezolit  

18 `lad osadnŁ - neolit  

19 `lad osadnŁ - epoka kamienia  

20 `lad osadnŁ Juwycka III-IV okres e”oki brązu  

21 `lad osadnŁ Juwycka IV-V okres e”oki brązu  

22 osada Juwycka e”oka brązu i okres halsztŁ  

23 osada Juwycka okres halsztacki  

24 osada przeworska okres rzymski (II-IIIw.n.e.)  

25 osada przeworska okres rzymski (IIIw.n.e.)  

26 osada przeworska okres rzymski  

27 osada - `redniowiecze  

28 osada - `redniowiecze  

29 osada - `redniowiecze  

30 osada - `redniowiecze  

31 osada hutnicza - (?)  

STOBRAWA 

1 
osada? 
cmentarzysko 

Juwycka 
- 

- 
wczesny okres lateLski  

2 cmentarzysko Juwycka e”Ł brązu  

3 `lad osadnŁ - neolit  

4 
obozowisko 
osada 

- 
- 

mezolit 
X-XIII w. 
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5 

`lad osadnŁ 
osada 
osada 
osada 

- 
Juwycka 
przeworska 
- 

neolit? 
V okres e”Ł brązu i okres halsztacki 
- 
wczesne `redniowiecze 

 

6 
`lad osadnŁ 
osada 

- 
- 

wczesne `redniowiecze 
XV-XVI w. 

 

7 osada - XV-XVI w.  

8 `lad osadn. - neolit  

9 osada - XV-XVI w.  

10 
osada 
osada 
osada 

Juwycka 
- 
- 

? 
wczŁ `redŁ (XIII wŁ) 
XV-XVII w. 

 

11 `lad osadnŁ Juwycka? ?  

12 `lad osadnŁ - ep. kamienia  

13 `lad osadnŁ - e”Ł brązu  

14 `lad osadnŁ - e”Ł brązu  

15 `lad osadnŁ Juwycka okres halsztacki  

16 cmentarzysko przeworska -  

17 `lad osadnŁ - okres w”Jywów rzymskich  

18 `lad osadnŁ przeworska ?  

19 `lad osadnŁ - okres starowytny  

20 `lad osadnŁ - `rednŁ  

21 `lad osadnŁ - `rednŁ  

22 `lad osadnŁ - `rednŁ  

23 osada Juwycka -  

24 

osada 
osada 
osada 
osada 

Juwycka? 
przeworska 
- 
- 

- 
”óuny okres rzymski 
wczŁ `rednŁ 
`redniowiecze 
pradzieje 

A-785/88 

25 
cmentarzysko 
`lad osadnŁ 

Juwycka 
przeworska 

V okres e”Ł brązu i okres halsztacki 
- 

A-568/80 

26 
`lad osadnŁ 
osada 

Juwycka? 
- 

- 
`redniowiecze 

 

 
§ 7. Strefy ochronne i tereny ograniczonego 

uwytkowania: 
1. Strefy ochrony ujęć wody: 
1) dla wyznaczonych stref okre`la się wymogi  

i zakazy zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
2. GJówne zbiorki wód ”odziemnych: 
1) na terenie objętym ”lanem znajdują się dwa 

zbiorniki wód ”odziemnych: GJówny Zbiorniki Wód 
Podziemnych: GZWP nr 323 ｭSubzbiornik Stobra-
wyｬ i GJówny Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP 
nr 336 ｭNiecka O”olskaｬ; 

2) dla terenów znajdujących się w obrębie 
GZWP ustala się wymogi zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi. 

3. Obszary bez”o`redniego zagrowenia ”owo-
dzią i ”otencjalnego zagrowenia ”owodzią ｦ zasięg 
powodzi z 1997 r: 

1) dla terenów bez”o`redniego zagrowenia ”o-
wodzią, znajdującego się w międzywalu, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

a) w”rowadza się zakaz gromadzenia `cieków, 
odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych  

i innych materiaJów, które mogą zanieczy`cić wo-
dy, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 
od”adów, w tym w szczególno`ci ich skJadowa-
nia, 

b) w”rowadza się zakaz wykonywania urządzeL 
wodnych oraz wznoszenia innych obiektów bu-
dowlanych bez zgody wJa`ciwego miejscowo dy-
rektora RZGW, 

c) w”rowadza się zakaz sadzenia drzew lub 
krzewów, 

d) w”rowadza się zakaz zmiany uksztaJtowania 
terenu, skJadowania materiaJów oraz wykonywa-
nia innych robót i czynno`ci, które mogJyby utrud-
niać ochronę ”rzed ”owodzią oraz w”Jywać na 
pogorszenie jako`ci wody, 

e) do”uszcza się wykonywanie robót związa-
nych z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brze-
gów wyJącznie za zgodą i na warunkach okre`lo-
nych ”rzez wJa`ciwego miejscowo dyrektora RZ-
GW; 

2) dla terenów potencjalnego zagrowenia ”owo-
dzią: 
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a) w”rowadza się zakaz gromadzenia `cieków, 
odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych  
i innych materiaJów, które mogą zanieczy`cić wody, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, w tym w szczególno`ci ich skJadowania, 

b) ustala się wymóg ksztaJtowania zabudowy  
w s”osób zmniejszający ”otencjalne straty finan-
sowe w sytuacji wystą”ienia ”owodzi i stosowa-
nie materiaJów o zwiększonej od”orno`ci na dzia-
Janie czynników hydrologicznych, 

c) do”uszcza się wykonywanie robót związanych 
z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brzegów wy-
Jącznie za zgodą i na warunkach okre`lonych przez 
wJa`ciwego miejscowo dyrektora RZGW. 

4. Strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy: 
1) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 

ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 
dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej, dla 
których obowiązują zakazu, wymogi i ograniczenia 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

 
§ 8.1. Obszary chronione ｦ Stobrawski Park 

Krajobrazowy: 
1) na terenie objętym ”lanem znajduje się Stob-

rawski Park Krajobrazowy; 
2) na obszarze Parku Krajobrazowego ustala 

się: 
a) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 
”rze”isów szczególnych z uwzględnieniem artŁ 59 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ 
o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodo-
wiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko, 
w przypadku gdy przeprowadzona procedura oceny 
oddziaJywania na `rodowisko wykazaJa niekorzystny 
w”Jyw na ”rzyrodę Parku; 

3) ponadto na terenie Parku Krajobrazowego 
obowiązują zakazy, wymogi i ograniczenia zawarte 
w ”lanie ochrony ”arku zgodnie z roz”orządzeniem 
Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/07 z dnia  
19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 4, poz. 76, z dnia  
23 stycznia 2007 r.), zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

2. Obszary chronione ｦ NATURA 2000: 
1) na terenie objętym ”lanem znajduje się ob-

szar Grądów OdrzaLskich ｦ NATURA 2000 ｦ 
PLB020002; 

2) na obszarze Grądów OdrzaLskich ustala się 
wymogi i zakazy zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi. 

3Ł Szczególne zasady zagos”odarowania wyni-
kające z ”otrzeby ochrony `rodowiska ”rzyrodni-
czego: 

1) wszelka dziaJalno`ć w obrębie terenu objęte-
go ”lanem winna res”ektować obowiązujące ”rze-

”isy szczególne dotyczące ochrony i ksztaJtowania 
`rodowiska; 

2) zabrania się lokalizowania w granicach dziaJek 
obiektów i urządzeL usJugowych i ”rodukcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-
Jywać na `rodowisko w rozumieniu artŁ 59 ustŁ 1 
pkt 1 ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udo-
stę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, 
udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
o ocenach oddziaJywania na `rodowisko, w przy-
padku gdy przeprowadzona procedura oceny od-
dziaJywania na `rodowisko wykazaJa niekorzystny 
w”Jyw na ”rzyrodę; 

3) uciąwliwo`ć związana z emisją haJasu, wibra-
cją, zanieczyszczeniem ”owietrza substancjami 
zJowonnymi oraz nie jonizującym ”romieniowaniem 
elektromagnetycznym, nie mowe ”owodować 
przekroczenia granic wJasno`ci terenu na jakim 
znajdują się emitory; 

4) bezwzględnie zabrania się w”rowadzania nie 
oczyszczonych `cieków do wód ”owierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów; 

5) ”owierzchnie terenów komunikacji i ”arkin-
gów nalewy wykonać w s”osób uniemowliwiający 
przenikanie zanieczyszczeL ro”o”ochodnych do 
”odJowa i wód gruntowych; 

6) na terenie objętym ”lanem do”uszcza się 
wszelkie dziaJania na rzecz ”o”rawy stanu `rodo-
wiska niezalewnie od tego czy są one bez”o`rednio 
związane z ustaloną funkcją terenuŁ 

 
§ 9. Szczególne zasady i warunki scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) dla nowych ”odziaJów nieruchomo`ci ustala 

się: 
a) minimalną wielko`ć nowej dziaJki budowlanej 

ustala się na 900 m2, 
b) minimalną wielko`ć frontu dziaJki budowlanej 

ustala się na 20 m, 
c) do”uszcza się zmniejszenie frontu dziaJki bu-

dowlanej do 17 m, wyJącznie dla zabudowy uzu-
”eJniającej, gdy istniejące warunki uniemowliwiają 
zachowanie 20 m, a lokalizacja nowego budynku 
nie s”owoduje naruszenia ”rze”isów szczegól-
nych, 

d) do”uszcza się dokonywanie ”odziaJów wtór-
nych w wyniku, których ”owstaną dziaJki mniejsze 
niw 900 m2 i węwsze niw 20 m ”od warunkiem, we 
będą one sJuwyć wyJącznie ”o”rawie standardów 
innych, sąsiednich nieruchomo`ci, bądu będą ”rze-
znaczone na dojazdy lub zieleL izolacyjną, 

e) dla nowych dziaJek ”od kubaturowe urządze-
nia infrastruktury technicznej ”owywszych za”isów 
nie stosuje się; 

2) scalanie nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rowadzenie ”rocedury scale-

nia, zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
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§ 10Ł1Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą 
naliczaniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) od”owiednio dla poszcze-
gólnych terenów: 

1) w wysoko`ci 30%, dla terenów: 
a) ”rodukcyjnych i aktywno`ci gos”odarczej 

oraz obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolni-
czych, 

b) usJugowych i mieszkaniowo - usJugowych 
(MU) z wyJączeniem terenów, o których mowa  
w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu; 

2) w wysoko`ci 20%, dla terenów: 
a) mieszkaniowych z wyJączeniem terenów 

mieszkaniowo - usJugowych (MU) i zabudowy 
zagrodowej, 

b) usJug turystyki i rekreacji, 
c) zabudowy rekreacyjnej; 
3) w wysoko`ci 10%, dla terenów: 
a) usJug s”ortu i rekreacji, 
b) zabudowy zagrodowej, 
c) ”ozostaJych, niewymienionych wcze`niejŁ 
 
RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych te-

renów 

 
§ 11. Teren zainwestowany wsi Kaniów 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Kaniów znaj-
duje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

3. MN(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nieprzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich ｦ 
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

4. MU(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach któ-
rej ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno - 
usJugową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich - 
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 
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g) dopuszcza się lokalizację wierzy kratowni-
cowej o wysoko`ci do 25 m dla celów radiowej 
obsJugi internetu, zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi, 

h) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

i) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. MU/UT(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
zabudowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach 
której ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno - 
usJugową oraz usJugową i usJugi turystyki, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nieprzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

6. MU/UZ/US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe 
ｦ zabudowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach 

której ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno-
usJugową oraz usJugową, usJugi zdrowia i s”ortu, 

1) usJugi zdrowia rozumie się jako: 
a) ”rzychodnie lekarskie, z wyJączeniem sz”itali, 
b) domy ”omocy s”oJecznej; 
2) usJugi s”ortu rozumie się jako: 
a) terenowe urządzenia s”ortowe, n”Ł boiska, 

korty, 
b) place zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne; 
3) ”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę miesz-

kaniową wyklucza jednoczesne ”rzeznaczenie 
terenu ”od usJugi zdrowia; 

4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z prefabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

7. MR(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny zabudowy rekreacyjnej, w tym domki letni-
skowe i zabudowa agroturystyczna, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
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2) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 
zabudowy ustala się na 2 kondygnacje nadziemne  
(w tym druga w ”oddaszu), lecz nie więcej niw 6 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 40% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

8. MR/UT(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy rekreacyjnej, w tym domki letni-
skowe i zabudowa agroturystyczna i usJugi tury-

styki, rozumiana jako zabudowa pensjonatowa, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) terenowe urządzenia s”ortowe, 
b) usJugi handlu i gastronomii, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy ustala się na 2 kondygnacje nadziemne 
(w tym druga w ”oddaszu), lecz nie więcej niw 6 m, 

b) pkt 2a nie dotyczy zabudowy pensjonatowej, 
c) dla zabudowy ”ensjonatowej maksymalną 

wysoko`ć ustala się na 3 kondygnacje nadziemne 
(w tym trzecia w ”oddaszu), lecz nie więcej niw  
12 m, 

d) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

e) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 45% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

9. UK(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug kultury i obiektów sakralnych, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, ”rze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

10. UT(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
usJugi turystyki i rekreacji na wydzielonych dziaJ-
kach ｦ obejmujący: ”ensjonaty i maJe hotele oraz 
obiekty związane z obsJugą ruchu turystycznego, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) usJugi s”ortu, 
c) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców obiektów 
usJugowych, 

d) zieleL urządzona i parkowa, 
e) urządzenia towarzyszące; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy dla zabudowy pensjonatowej  
i hotelowej: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 38°-
50°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami o fakturze dachówko”odobnej, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania ”ozostaJej zabudowy i urządzania terenu: 
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a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

d) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

e) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki. 

11. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

12. UI(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug innych, w tym remizy strawackie i ”oste-
runki policji, ustalone jako cele publiczne, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-

45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, it”Ł), 

e) do”uszcza się lokalizację wierzy kratowni-
cowej o wysoko`ci do 25 m dla celów radiowej 
obsJugi internetu, zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi, 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

13. R(1-13) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) do”uszcza się lokalizację wierzy kratowni-
cowej o wysoko`ci do 25 m dla celów radiowej 
obsJugi internetu, zgodnie z ”rze”isami szczegól-
nymi; 

7) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

8) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

9) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

10) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
11) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnie-

niu wymogów zawartych w ”rze”isach szczegól-
nych. 

14. RM(1-21) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
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a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) dopuszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

15. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) dopuszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich 
zgodno`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczegól-
nymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
16. E(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje transfor-
matorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ uwytkowa-
nie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

§ 12. Teren zainwestowany wsi Kurznie 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie `ci-
sJej ochrony konserwatorskiej ｭAｬ, strefie ochrony 
konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków znajdują-
cych się rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji 
zabytków, a takwe dla terenów stanowisk arche-
ologicznych i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6. 

2. MN(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

3. MNU(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z do”uszczeniem usJug: 
1) jako funkcję dominującą, ”odstawową ustala 

się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi wbudowane w czę`ci ”arterowej, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki; 

4) dla funkcji usJugowej, stanowiącej funkcję 
uzu”eJniającą, ustala się ”onadto: 

a) funkcja usJugowa mowe znajdować się wy-
Jącznie w ”arterze budynku mieszkalnego, 

b) ”owierzchnia uwytkowa funkcji usJugowej nie 
mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
obiektu mieszkalnego. 

4. MU(1-7) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach któ-
rej ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno - 
usJugową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. U(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, rze-
miosJa nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci go-
s”odarczej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wydzie-
lonych dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 
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c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

6. U/US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, 
rzemiosJa nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci 
gos”odarczej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wy-
dzielonych dziaJkach, z do”uszczeniem usJug s”or-

tu i rekreacji, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi s”ortu i rekreacji rozumiane jako za-

”lecze techniczne dla sąsiednich terenów s”orto-
wych, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 
nieprzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

e) urządzenia towarzyszące, 
f) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 

nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

7. UK(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug kultury i usJugi sakralne, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, prze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

8. UK/ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug kultury i usJugi sakralne rozumiane jako 

uzu”eJniające dla sąsiednich terenów cmentarnych 
z dopuszczeniem cmentarzy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) parkingi, 
b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się dokonywanie ”ochówków,  

w minimalnej odlegJo`ci 50 m od istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej i zagrodowej; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 
zabudowy ustala się na 6 m, 

b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 25% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie, 

c) od strony publicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
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dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 mŁ 

9. US(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo ｦ jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

10. US/U(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach 
oraz tereny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 

terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy, związane z obsJugą terenów s”orto-
wych, ustala się na 6 m, 

b) dla zabudowy usJugowej, maksymalną wy-
soko`ć nowo realizowanej zabudowy ustala się na 
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

c) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

d) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 35% ”owierzchni dziaJek, 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  

z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

11. UI(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug innych, w tym remizy strawackie i ”oste-
runki policji, ustalone jako cele publiczne, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

12. R(1-11) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) dopuszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 
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8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 

wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 
13. RM(1-17) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

14. P(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny ”rodukcyjne i aktywno`ci gos”odarczej  
(w tym handel hurtowy i ”óJhurtowy, bazy, skJady 
i magazyny), 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty biurowe, 
b) obiekty rzemie`lnicze, 
c) tereny obsJugi komunikacyjnej i trans”ortu, 

d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

e) elementy reklamowe, 
f) zieleL urządzona, 
g) urządzenia towarzyszące; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL zabu-

dowy: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o ”odziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gos”odarczej na 
równe ”odmioty ustala się obowiązek uwzględnie-
nia w projekcie ”odziaJu obsJugi trans”ortowej  
i dojazdów do ”oszczególnych jednostek w as”ek-
cie ochrony ”rzeciw”owarowej oraz dostę”no`ci 
wJa`ciwych sJuwb do obiektów i urządzeL infra-
struktury technicznej obsJugującej teren; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 

b) do”uszcza się lokalizacje wielkokubaturo-
wych obiektów ”rodukcyjnych o nowoczesnej 
architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich 
walorów architektonicznych, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

d) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5 m ”as nasadzeL zieleni wielo”oziomo-
wej, 

f) do”uszcza się lokalizację związanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

15. ZL(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 
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4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

16. ZLU(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny obsJugi gos”odarki le`nej ｦ le`niczówki, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi turystyki i agroturystyki, 
b) usJugi handlu i gastronomii, 
c) budynki gospodarcze, 
d) urządzenia towarzyszące, 
e) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki. 

17. ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
cmentarze ｦ cmentarze czynne wraz z rezerwą 
”od ich rozbudowę oraz cmentarze, na których nie 
dokonuje się juw ”ochówków, 

1) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m; 

2) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 
ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 

dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) dla terenów nieskanalizowanych i niezwodo-
ciągowanych ustala się strefę 150 m od granicy 
cmentarza, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

18. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację nowych 

urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
19. E(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje 
transformatorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

20. W(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ wo-
dociągi, tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę, 
ujęcia wodnych, 

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów 
i urządzeL związanych z eks”loatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych; 

2) w granicach ogrodzenia obowiązują ograni-
czenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bez”o-
`redniej okre`lonej w ”rze”isach szczególnychŁ 

 
§ 13. Teren zainwestowany wsi Kuunica Ka-

towska 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Kuunica Ka-
towska znajduje się w Stobrawskim Parku Krajo-
brazowym, dla którego obowiązują ustalenia za-
warte w planie ochrony parku. 

3. MN(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
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2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

4. MU(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowo-usJugowa w ramach której 
ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno-
usJugową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, pozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

6. R(1-18) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
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transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 

wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 
7. RM(1-12) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

8. ZL(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o plany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

9. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich 
zgodno`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczegól-
nymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
10. E(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje transfor-
matorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ uwytkowa-
nie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie planu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

 
§ 14. Teren zainwestowany wsi Lubienia 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6. 

2. MN(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
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2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki. 

3. MU(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach któ-
rej ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno-
usJugową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

4. MR(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny zabudowy rekreacyjnej, w tym domki letni-
skowe i zabudowa agroturystyczna, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
2) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy ustala się na 2 kondygnacje nadziemne 
(w tym druga w ”oddaszu), lecz nie więcej niw 6 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 40% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. U(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, rzemiosJa 
nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci gos”odar-
czej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wydzielonych 
dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 
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c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

6. UK(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug kultury i usJugi sakralne, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, ”rze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

7. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

8. US/U(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach oraz 

tereny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 

terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy, związane z obsJugą terenów s”orto-
wych, ustala się na 6 m, 

b) dla zabudowy usJugowej, maksymalną wy-
soko`ć nowo realizowanej zabudowy ustala się na 
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

c) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

d) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

e) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 35% ”owierzchni dziaJek, 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 
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9. UI(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug innych, w tym remizy strawackie i ”osterunki 
policji, ustalone jako cele publiczne, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

10. R(1-12) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 

10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnie-
niu wymogów zawartych w ”rze”isach szczegól-
nych. 

11. RU(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 
b) zieleL urządzona, 
c) urządzenia towarzyszące; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5 m ”as nasadzeL zieleni wielo”oziomowej, 

g) od strony publicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

12. RM(1-25) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 
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3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo-jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

13. ZL(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

14. ZP(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zie-
leLce, skwery it”Ł 

1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem li-
niowej i kubaturowej infrastruktury technicznej; 

2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
nalewy ”rowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) uzu”eJniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu nalewy w”rowadzać w s”osób nienaruszający 
istniejących warto`ci `rodowiska ”rzyrodniczego; 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-
chitektury, urządzeL zabawowych dla dzieci, wy-
tyczanie utwardzonych `ciewek ”ieszych i ”ieszo-
rowerowych. 

15. ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
cmentarze ｦ cmentarze czynne wraz z rezerwą 
”od ich rozbudowę oraz cmentarze, na których nie 
dokonuje się juw ”ochówków, 

1) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m; 

2) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 
ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 
dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) dla terenów nieskanalizowanych i niezwodo-
ciągowanych ustala się strefę 150 m od granicy 
cmentarza, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

16. E(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje transfor-
matorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ uwytkowa-
nie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w projekcie planu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

17. W(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ wo-
dociągi, tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę, 
ujęcia wodnych, 

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów 
i urządzeL związanych z eks”loatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych; 

2) w granicach ogrodzenia obowiązują ograni-
czenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bez”o-
`redniej okre`lonej w ”rze”isach szczególnychŁ 

 
§ 15. Teren zainwestowany wsi Popielowska 

Kolonia 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Po”ielowska 
Kolonia znajduje się w Stobrawskim Parku Krajo-
brazowym, dla którego obowiązują ustalenia za-
warte w planie ochrony parku. 

3. CaJy teren zainwestowany wsi Po”ielowska 
Kolonia znajduje się w terenie ”otencjalnego za-
growenia ”owodziowego, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7523 – Poz. 1325 

 

4. MN(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°- 
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. MNU(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usJug: 
1) jako funkcję dominującą, ”odstawową ustala 

się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi wbudowane w czę`ci ”arterowej, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
zapleczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki; 

4) dla funkcji usJugowej, stanowiącej funkcję 
uzu”eJniającą, ustala się ”onadto: 

a) funkcja usJugowa mowe znajdować się wy-
Jącznie w ”arterze budynku mieszkalnego, 

b) ”owierzchnia uwytkowa funkcji usJugowej nie 
mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
obiektu mieszkalnego. 

6. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
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z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

7. R(1-17) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnie-

niu wymogów zawartych w ”rze”isach szczegól-
nych. 

8. RM(1-14) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

9. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację nowych 

urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
10. E(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje transfor-
matorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ uwytkowa-
nie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

 
§ 16. Teren zainwestowany wsi Rybna 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,  
a takwe dla terenów stanowisk archeologicznych  
i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Rybna znaj-
duje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

3. CaJy teren zainwestowany wsi Rybna znaj-
duje się w terenie ”otencjalnego zagrowenia ”owo-
dziowego, zasięg ”owodzi z 1997 r. 

4. MN(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
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b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 
nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. MNU(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z do”uszczeniem usJug: 
1) jako funkcję dominującą, ”odstawową ustala 

się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi wbudowane w czę`ci ”arterowej, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-

45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki; 

4) dla funkcji usJugowej, stanowiącej funkcję 
uzu”eJniającą, ustala się ”onadto: 

a) funkcja usJugowa mowe znajdować się wy-
Jącznie w ”arterze budynku mieszkalnego, 

b) ”owierzchnia uwytkowa funkcji usJugowej nie 
mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
obiektu mieszkalnego. 

6. MU(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach któ-
rej ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno-
usJugową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) ”rodukcja nieuciąwliwa, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 
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d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

7. UK(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug kultury i usJugi sakralne, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, prze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 mŁ 

8. UK(`w)(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny usJug kultury rozumiane jako `wietlice wiej-
skie, biblioteki i domy kultury, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi o`wiaty, 
b) usJugi handlu i gastronomii, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 

materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

9. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

10. R(1-7) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 
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8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 

wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 
11. RM(1-16) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

12. P(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

”rodukcyjne i aktywno`ci gos”odarczej, rzemiosJo 
produkcyjne ｦ tartak; (w tym handel hurtowy  
i ”óJhurtowy, bazy, skJady i magazyny), 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty biurowe, 
b) obiekty rzemie`lnicze, 
c) tereny obsJugi komunikacyjnej i trans”ortu, 

d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

e) elementy reklamowe, 
f) zieleL urządzona, 
g) urządzenia towarzyszące; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL zabu-

dowy: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o ”odziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gos”odarczej na 
równe ”odmioty ustala się obowiązek uwzględnie-
nia w ”rojekcie ”odziaJu obsJugi trans”ortowej  
i dojazdów do ”oszczególnych jednostek w as”ek-
cie ochrony ”rzeciw”owarowej oraz dostę”no`ci 
wJa`ciwych sJuwb do obiektów i urządzeL infra-
struktury technicznej obsJugującej teren; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 

b) do”uszcza się lokalizacje wielkokubaturo-
wych obiektów ”rodukcyjnych o nowoczesnej 
architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich 
walorów architektonicznych, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

d) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5m ”as nasadzeL zieleni wielopoziomowej, 

f) do”uszcza się lokalizację związanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się wymóg uzgadniania wszelkich za-
mierzeL inwestycyjnych z zarządcą dróg obsJugu-
jących teren, 

i) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

13. ZP(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zie-
leLce, skwery it”Ł 

1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem li-
niowej i kubaturowej infrastruktury technicznej; 

2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
nalewy ”rowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) uzu”eJniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu nalewy w”rowadzać w s”osób nienarusza-
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jący istniejących warto`ci `rodowiska przyrodni-
czego; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-
chitektury, urządzeL zabawowych dla dzieci, wy-
tyczanie utwardzonych `ciewek ”ieszych i ”ieszo-
rowerowych. 

14. ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
cmentarze ｦ cmentarze czynne wraz z rezerwą 
pod ich rozbudowę oraz cmentarze, na których nie 
dokonuje się juw ”ochówków, 

1) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m; 

2) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 
ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 
dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) dla terenów nieskanalizowanych i niezwodo-
ciągowanych ustala się strefę 150 m od granicy 
cmentarza, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali przeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

15. ZC/KS(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
rezerwa pod cmentarze wraz z parkingami, 

1) do”uszcza się sytuowanie w obrębie wJa-
sno`ci urządzeL towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-
sami szczególnymi; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dla ”arkingów ustala się obowiązek stoso-
wania nawierzchni utwardzonej, 

b) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

c) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną; 

3) dla rezerwy ”od cmentarz ustala się strefę 
ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) ustala się dokonywanie ”ochówków, w mi-
nimalnej odlegJo`ci 50 m od istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

16. KS(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny obsJugi urządzeL komunikacji samochodowej: 
place manewrowe, zatoczki autobusowe, 

1) do”uszcza się sytuowanie w obrębie wJa-
sno`ci urządzeL towarzyszących oraz elementów 

reklamowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-
sami szczególnymi; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) tereny ”rzeznaczone dla samochodów obo-
wiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) ustala się obowiązek zagospodarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjnąŁ 

17. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
18. E(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje transfor-
matorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ uwytkowa-
nie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

 
§ 17. Teren zainwestowany wsi Stare Kolnie 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,  
a takwe dla terenów stanowisk archeologicznych  
i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Stare Kolnie 
znajduje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, 
dla którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

3. CaJy teren zainwestowany wsi Stare Kolnie 
znajduje się w terenie ”otencjalnego zagrowenia 
powodziowego, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 

4. MN(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 
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b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. MU(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowo-usJugowa w ramach której 
ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno-
usJugową oraz usJugową, 

1) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, pokryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

6. U(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, rzemiosJa 
nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci gos”odar-
czej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wydzielonych 
dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 
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7. UK(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug kultury i usJugi sakralne, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, ”rze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

8. US(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

9. R(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) dopuszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) dopuszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 

wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 
10. RM(1-22) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala dachy o symetrycznym ukJadzie ”oJa-
ci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°, 
”okryte dachówką ceramiczną lub innymi materia-
Jami zbliwonymi formą i kolorem do istniejącej są-
siedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
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uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

11. KS(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny obsJugi urządzeL komunikacji samochodowej: 
parkingi, 

1) do”uszcza się sytuowanie w obrębie wJa-
sno`ci urządzeL towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-
sami szczególnymi; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) tereny ”rzeznaczone dla samochodów obo-
wiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

c) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjnąŁ 

12. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich 
zgodno`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczegól-
nymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
13. R(Tw)(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe  
i inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
od”owiednie sJuwby ”rzeciw”owodziowe; 

2) do”uszcza się utrzymanie dojazdów do ist-
niejących dziaJek budowlanych; 

3) ustala się zakaz w”rowadzania nowych wJą-
czeL na ciągi ”ieszo - jezdne zlokalizowane na 
szczycie waJówŁ 

14. E(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje 
transformatorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

 
§ 18. Teren zainwestowany wsi Stobrawa 

1. Dla terenów znajdujących się w strefie 
ochrony konserwatorskiej ｭBｬ oraz dla budynków 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,  
a takwe dla terenów stanowisk archeologicznych  

i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren zainwestowany wsi Stobrawa 
znajduje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, 
dla którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

3. CaJy teren zainwestowany wsi Stobrawa 
znajduje się w terenie ”otencjalnego zagrowenia 
powodziowego, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 

4. MN(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliuniacza, o niskiej intensywno`ci zabudowy, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, nie”rzekraczające 25% 

”owierzchni uwytkowej budynku mieszkaniowego, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, pokryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

5. MNU(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z do”uszczeniem usJug: 
1) jako funkcję dominującą, ”odstawową ustala 

się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi wbudowane w czę`ci ”arterowej, 
b) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki; 

4) dla funkcji usJugowej, stanowiącej funkcję 
uzu”eJniającą, ustala się ”onadto: 

a) funkcja usJugowa mowe znajdować się wy-
Jącznie w ”arterze budynku mieszkalnego, 

b) ”owierzchnia uwytkowa funkcji usJugowej nie 
mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
obiektu mieszkalnego. 

6. MU(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowo - usJugowa w ramach której 
ustala się funkcję mieszkalną, mieszkalno - usJu-
gową oraz usJugową, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleL urządzona; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w pod-
daszu), lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednos”adowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

f) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 65% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

7. U(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, rze-
miosJa nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci go-
s”odarczej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wydzie-
lonych dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 

nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

b) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 
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c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

8. U/US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug, w tym usJugi handlu, gastronomii, 
rzemiosJa nie”rodukcyjnego, obsJugi dziaJalno`ci 
gos”odarczej, usJugi ”ocztowe i Jączno`ci na wy-
dzielonych dziaJkach, z do”uszczeniem usJug s”or-

tu i rekreacji, 
1) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi s”ortu i rekreacji rozumiane jako za”le-

cze techniczne dla sąsiednich terenów s”ortowych, 
b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 

terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) garawe i budynki gos”odarcze wolnostojące, 
nie”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy dziaJki, 

d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 
sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 

e) urządzenia towarzyszące, 
f) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 
obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

f) ustala się obowiązek zagos”odarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

9. UK(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug kultury i usJugi sakralne, 
1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ”rzebudowa istniejących obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej i skali 
zabudowy, 

b) wszelkie ”race związane z remontem, ”rze-
budową lub rozbudową nalewy ”rowadzić wyJącz-
nie za zgodą i na warunkach od”owiedniej sJuwby 
ochrony zabytków; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

10. UK(`w)(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny usJug kultury rozumiane jako `wietlice wiej-
skie, biblioteki i domy kultury, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi o`wiaty, 
b) usJugi handlu i gastronomii, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 
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d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m. 

11. UT(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
usJugi turystyki i rekreacji ｦ tereny rekreacyjne  
z obiektami i urządzeniami związanymi z obsJugą 
ruchu turystycznego, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) usJugi s”ortu, 
c) zieleL urządzona i parkowa, 
d) urządzenia towarzyszące; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć nowo realizowanej 

zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 

”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 30% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

d) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

e) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

12. US(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny sportu i rekreacji na wydzielonych dziaJkach, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niw 10% terenu, towarzyszące funkcji ”odsta-
wowej, sJuwące obsJudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące związane z obsJugą 
terenów s”ortowych, takie jak szatnie, węzJy sani-
tarne itp., 

c) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 

nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 m, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-

czać 20% ”owierzchni dziaJek, 
c) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 

pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  

z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

13. UZ(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug zdrowia i o”ieki s”oJecznej na wydzielo-
nych dziaJkach, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe ”racowników ”lacówki, 
c) zieleL urządzona, 
d) urządzenia towarzyszące; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla ”racowników 
”lacówki, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązu-
jącymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

e) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

14. UI(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny usJug innych, w tym remizy strawackie i ”oste-
runki policji, ustalone jako cele publiczne, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
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2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 10 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, it”Ł), 

e) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

15. R(1-12) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów ”od 

sadownictwo i warzywnictwo; 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

maJych budynków gos”odarczych, obiektów infra-
struktury technicznej i drogowej; 

3) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną wysoko`ć na 4 m; 

4) dla maJych budynków gos”odarczych ustala 
się maksymalną ”owierzchnię caJkowitą na 25 m2; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

6) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

8) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

9) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarni; 
10) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 

wymogów zawartych w przepisach szczególnych. 
16. RU/P(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 

tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rol-

nych, hodowlanych, ogrodniczych z dopuszcze-

niem przekwalifikowania na tereny produkcyjne, 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 
b) zieleL urządzona, 
c) urządzenia towarzyszące; 

2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

e) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5 m ”as nasadzeL zieleni wielo”oziomowej, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJki; 

4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające, ”o ”rzekwalifi-
kowaniu na tereny produkcyjne: 

a) obiekty biurowe, 
b) obiekty rzemie`lnicze, 
c) tereny obsJugi komunikacyjnej i trans”ortu, 
d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 
e) elementy reklamowe, 
f) zieleL urządzona, 
g) urządzenia towarzyszące; 
5) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL zabudo-

wy, po przekwalifikowaniu na tereny produkcyjne: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o ”odziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gos”odarczej na 
równe ”odmioty ustala się obowiązek uwzględnie-
nia w ”rojekcie ”odziaJu obsJugi trans”ortowej  
i dojazdów do ”oszczególnych jednostek w as”ek-
cie ochrony ”rzeciw”owarowej oraz dostę”no`ci 
wJa`ciwych sJuwb do obiektów i urządzeL infra-
struktury technicznej obsJugującej teren; 
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6) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu, po prze-
kwalifikowaniu na tereny produkcyjne: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 

b) do”uszcza się lokalizacje wielkokubaturo-
wych obiektów ”rodukcyjnych o nowoczesnej 
architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich 
walorów architektonicznych, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

d) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5 m ”as nasadzeL zieleni wielo”oziomowej, 

f) do”uszcza się lokalizację związanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

17. RM(1-36) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agro-
turystyka, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi handlu i gastronomii, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) urządzenia towarzyszące, 
d) zieleL urządzona; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz 
agroturystyczne, zgodnie z obowiązującymi ”rze-
”isami szczególnymi; 

3) ustala się warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 
lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 
materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-

darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 60% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

18. RO(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny sadów i ogrodów ”rzydomowych, 
1) ustala się zakaz zabudowy; 
2) ustala się zagos”odarowanie terenu zielenią 

niską i wysoką, w szczególno`ci zielenią ozdobną, 
drzewami owocowymi itp.; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

4) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji szklarniŁ 
19. P(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

”rodukcyjne i aktywno`ci gos”odarczej (w tym han-
del hurtowy i ”óJhurtowy, bazy, skJady i magazyny), 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty biurowe, 
b) obiekty rzemie`lnicze, 
c) tereny obsJugi komunikacyjnej i trans”ortu, 
d) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako mieszkania 

sJuwbowe dla wJa`cicieli lub zarządców terenu, 
e) elementy reklamowe, 
f) zieleL urządzona, 
g) urządzenia towarzyszące; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL zabu-

dowy: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć ada”tacji czę`ci 

obiektów na cele mieszkaniowe dla wJa`cicieli  
i zarządców terenu, z zastrzeweniem zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o ”odziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gos”odarczej na 
równe ”odmioty ustala się obowiązek uwzględnie-
nia w projekcie ”odziaJu obsJugi trans”ortowej  
i dojazdów do ”oszczególnych jednostek w as”ek-
cie ochrony ”rzeciw”owarowej oraz dostę”no`ci 
wJa`ciwych sJuwb do obiektów i urządzeL infra-
struktury technicznej obsJugującej teren; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 12 m, 
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b) do”uszcza się lokalizacje wielkokubaturo-
wych obiektów ”rodukcyjnych o nowoczesnej 
architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich 
walorów architektonicznych, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 75% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna it”Ł), 

d) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co 
najmniej 5 m ”as nasadzeL zieleni wielo”oziomowej, 

f) do”uszcza się lokalizację związanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych, 

g) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i pieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

20. ZL(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

21. ZLU(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
tereny obsJugi gos”odarki le`nej ｦ le`niczówki, 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi turystyki i agroturystyki, 
b) usJugi handlu i gastronomii, 
c) budynki gospodarcze, 
d) urządzenia towarzyszące, 
e) zieleL urządzona; 
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalną wysoko`ć przebudowywanej 

lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na  
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w podda-
szu), lecz nie więcej niw 9 m, 

b) ustala się dachy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°-
45°, ”okryte dachówką ceramiczną lub innymi 

materiaJami zbliwonymi formą i kolorem do istnieją-
cej sąsiedniej zabudowy, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu ”oJaci, 

d) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich-
jednospadowych wyJącznie w budynkach gos”o-
darczych lub towarzyszących usytuowanych na 
za”leczu dziaJki, 

e) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekra-
czać 50% ”owierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

f) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-
wo, w ilo`ci niezbędnej do obsJugi danej dziaJkiŁ 

22. ZL/n(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny przeznaczone do zalesienia, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

23. ZP(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zie-
leLce, skwery it”Ł 

1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem li-
niowej i kubaturowej infrastruktury technicznej; 

2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
nalewy ”rowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-
wiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

3) uzu”eJniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu nalewy w”rowadzać w s”osób nienaruszający 
istniejących warto`ci `rodowiska ”rzyrodniczego; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-
chitektury, urządzeL zabawowych dla dzieci, wy-
tyczanie utwardzonych `ciewek ”ieszych i ”ieszo-
rowerowych. 

24. ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ 
cmentarze ｦ cmentarze czynne wraz z rezerwą 
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”od ich rozbudowę oraz cmentarze, na których nie 
dokonuje się juw ”ochówków, 

1) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m; 

2) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 
ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 
dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) dla terenów nieskanalizowanych i niezwodo-
ciągowanych ustala się strefę 150 m od granicy 
cmentarza, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

25. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację nowych 

urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu zapewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
26. R(Tw)(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe  
i inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
odpowiednie sJuwby ”rzeciw”owodziowe; 

2) do”uszcza się utrzymanie dojazdów do ist-
niejących dziaJek budowlanych, 

3) ustala się zakaz w”rowadzania nowych wJą-
czeL na ciągi ”ieszo - jezdne zlokalizowane na 
szczycie waJówŁ 

27. E(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny urządzeL elektroenergetycznych ｦ stacje 
transformatorowe wydzielonych na dziaJkach ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się usytuowanie stacji transfor-
matorowych na granicy dziaJki; 

2) linie zabudowy okre`lone w ”rojekcie ”lanu 
nie dotyczą budynków stacji transformatorowychŁ 

 
§ 19. Tereny niezainwestowane obrębu Kaniów 

1. CaJy teren obrębu Kaniów znajduje się  
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie ochrony 
parku. 

2. R(1-5) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze ｦ uprawy polowe, 

1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

3. ZL(1-7) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno - wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

4. ZL/n(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny przeznaczone do zalesienia, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

 
§ 20. Tereny niezainwestowane obrębu Kurznie 
1. Dla terenów stanowisk archeologicznych  

i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 
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2. R(1-11) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

3. ZL(1-23) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

4. ZL/n(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny przeznaczone do zalesienia, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

5. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 

1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-
wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
 
§ 21. Tereny niezainwestowane obrębu Kuunica 

Katowska 
1. Dla terenów stanowisk archeologicznych  

i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren obrębu Kuunica Katowska znajdu-
je się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

3. R(1-9) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci napowietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

4. ZL(1-11) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

5. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
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1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-
wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
 
§ 22. Tereny niezainwestowane obrębu Lubienia 

1. R(1-5) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

2. ZL(1-13) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

3. ZL/n(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny przeznaczone do zalesienia, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

 
§ 23. Tereny niezainwestowane obrębu Po”ie-

lowska Kolonia 

1. CaJy teren obrębu Po”ielowska Kolonia znaj-
duje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie 
ochrony parku. 

2. CaJy teren obrębu Po”ielowska Kolonia znaj-
duje się w terenie ”otencjalnego zagrowenia ”owo-
dziowego, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 

3. R(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

4. ZL(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

5. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
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1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację nowych 
urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgodno`ci  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
6. R(Tw)(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe  
i inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
od”owiednie sJuwby ”rzeciw”owodzioweŁ 

 
§ 24. Tereny niezainwestowane obrębu Rybna 

1. Dla terenów stanowisk archeologicznych  
i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren obrębu Rybna znajduje się w Sto-
brawskim Parku Krajobrazowym, dla którego obo-
wiązują ustalenia zawarte w ”lanie ochrony ”arkuŁ 

3. CaJy teren obrębu Rybna znajduje się w tere-
nie ”otencjalnego zagrowenia ”owodziowego, za-
sięg ”owodzi z 1997 r. 

4. R(1-12) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

5. ZL(1-3) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

6. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
7. R(Tw)(1-2) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe  
i inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
od”owiednie sJuwby ”rzeciw”owodzioweŁ 

 
§ 25. Tereny niezainwestowane obrębu Stare 

Kolnie 

1. Dla terenów stanowisk archeologicznych  
i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren obrębu Stare Kolnie znajduje się 
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie ochrony 
parku. 

3. CaJy teren obrębu Stare Kolnie znajduje się 
w terenie ”otencjalnego zagrowenia ”owodziowe-
go, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 

4. R(1-11) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 

6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 
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5. ZL(1-7) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

6. ZC(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ cmen-

tarze ｦ cmentarze czynne wraz z rezerwą ”od ich 
rozbudowę oraz cmentarze, na których nie doko-
nuje się juw ”ochówków, 

1) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m; 

2) dla cmentarzy czynnych wraz z rezerwą ”od 
ich rozbudowę oraz dla cmentarzy, na których nie 
dokonuje się ”ochówków od czasu mniejszego niw 
20 lat, ustala się strefę ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmentarza, 

b) dla terenów nieskanalizowanych i niezwodo-
ciągowanych ustala się strefę 150 m od granicy 
cmentarza, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali przeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

7. ZC/KS(1) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ re-

zerwa pod cmentarze wraz z parkingami, 
1) do”uszcza się sytuowanie w obrębie wJa-

sno`ci urządzeL towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-
sami szczególnymi; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dla ”arkingów ustala się obowiązek stoso-
wania nawierzchni utwardzonej, 

b) od strony ”ublicznych dróg i ulic oraz ciągów 
pieszo - jezdnych i ”ieszych ustala się zakaz gro-
dzenia nieruchomo`ci ogrodzeniami wykonanymi  
z ”refabrykatów betonowych i ogrodzeniami wyw-
szymi niw 1,80 m, 

c) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną; 

3) dla rezerwy ”od cmentarz ustala się strefę 
ochrony sanitarnej: 

a) dla terenów skanalizowanych i zwodociągo-
wanych ustala się strefę 50 m od granicy cmenta-
rza, 

b) ustala się dokonywanie ”ochówków, w mi-
nimalnej odlegJo`ci 50 m od istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej, 

c) na terenach objętych strefą ochrony sanitar-
nej ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków  
i lokali ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

8. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu za”ewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
9. R(Tw)(1-6) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe  
i inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ 
uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
od”owiednie sJuwby ”rzeciw”owodzioweŁ 

 
§ 26. Tereny niezainwestowane obrębu Stob-

rawa 
1. Dla terenów stanowisk archeologicznych  

i w ich ”obliwu (w strefie 50 m) obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6. 

2. CaJy teren obrębu Stobrawa znajduje się  
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w ”lanie ochrony 
parku. 

3. Prawie caJy teren obrębu Stobrawa znajduje 
się w terenie ”otencjalnego zagrowenia ”owodzio-
wego, zasięg ”owodzi z 1997 rŁ 

4. R(1-20) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny rolnicze ｦ uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 

obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej w minimalnej odlegJo`ci 500 m od 
terenów zainwestowanych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, ”olowych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i remontów; 
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6) do”uszcza się zalesienie terenu ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych. 

5. ZL(1-24) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny lasów i zadrzewieL, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci na”owietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno - wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

6. ZL/n(1-4) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny przeznaczone do zalesienia, 
1) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasów; 

2) ustala się zakaz zabudowy z wyJączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie utwardzonych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych, le`nych  
o znaczeniu lokalnym; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć uwytkowania tere-
nów w s”osób rekreacyjno ｦ wypoczynkowo - 
sportowy (`ciewki zdrowia, `ciewki dydaktyczne, 
`ciewki rowerowe) ”od warunkiem wcze`niejszego 
uzgodnienia z zarządcąŁ 

7. WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

wód otwartych stojących i ”Jynących, 
1) do”uszcza się ”rzebudowę i realizację no-

wych urządzeL wodnych ”od warunkiem ich zgod-
no`ci z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi; 

2) ustala się wymóg ”ozostawienia bez zabu-
dowy i zieleni wysokiej pasa 3 m od linii brzego-
wej w celu zapewnienia mowliwo`ci ”rac konser-
wacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyjnym; 

3) do”uszcza się uwytkowanie rekreacyjneŁ 
8. R(Tw)(1-8) ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ

waJy ”rzeciw”owodziowe ｦ budowle ziemne na 
terenach rolniczych ｦ waJy ”rzeciw”owodziowe i 
inne obiekty ochrony przeciwpowodziowej ｦ uwyt-
kowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

1) do”uszcza się ”rowadzenie dróg ”ieszo - 
jezdnych szczytem waJu, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i na warunkach okre`lonych ”rzez 
od”owiednie sJuwby ”rzeciw”owodzioweŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 
§ 27Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 

się Wójtowi Gminy Po”ielówŁ 
 
§ 28Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 

u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 
Przewodniczący 

Rady Gminy 
Jerzy Kupczyk 

 

 

 

 

ZaJącznik nr 17 
do uchwaJy Nr XXXIIIł220ł2009 

Rady Gminy Po”ielów 
z dnia 11 wrze`nia 2009 rŁ 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrze-

nia uwag do projektu planu 

 
W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”ro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuunica Katow-
ska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare 
Kolnie, Stobrawa w okresie od 31 marca 2009 r. 
do 23 kwietnia 2009 r. oraz w okresie 14 dni od 
dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, osoby ”rawne  
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowo`ci ”rawnej wniosJy 43 uwagiŁ 

 
Ze zgJoszonych do ”rojektu ”lanu uwag Wójt 

Gminy Po”ielów uwzględniJ 19 w caJo`ci i 6 w czę-
`ciŁ 

Rada Gminy Po”ielów, w związku z niezgodno-
`cią z za”isami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania Gminy Po”ielów lub w związku 
z brakiem ”rzedmiotowo`ci ｦ teren dotyczący 
uwagi znajdujący się ”oza obszarem objętym 
”rzedmiotowym miejscowym ”lanem, nie uwzględ-
niJa nastę”ujących uwag do ”rojektu ”lanu: 

1) zJowonej ”rzez Felusiaka WiesJawa, dotyczą-
cej lokalizacji zabudowy zagrodowej na dziaJkach  
nr 161ł1, 162, 166 obręb Kaniów; 

2) zJowonej ”rzez Pogrzebę Romana, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na dziaJce  
nr 321ł1 obręb Kurznie; 

3) zJowonej ”rzez Strzeleckiego Jana, dotyczącej 
likwidacji drogi niezbędnej do obsJugi terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dziaJ-
kach nr 6ł1 i 6ł3 obręb Kurznie; 

4) zJowonej ”rzez Gniota Kazimierza, dotyczącej 
lokalizacji terenów zielonych na dziaJkach  
nr 177ł3, 178ł2, 179 obręb Kurznie; 

5) zJowonej ”rzez Gniota Kazimierza, dotyczącej 
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lokalizacji terenów ”od inwestycje na dziaJkach  
nr 185, 186ł2 obręb Kurznie; 

6) zJowonej ”rzez Walaszczyka Jerzego, w czę-
`ci dotyczącej lokalizacji terenów obsJugi ”rodukcji  
w gospodarstwach rolnych lub zabudowy zagro-
dowej oraz w czę`ci ”od zalesienie na czę`ci 
dziaJki nr 181 obręb Kurznie, oraz lokalizacji ak-
tywno`ci gos”odarczej na dziaJce nr 269 obręb 
Kurznie; 

7) zJowonej ”rzez Kobus Ludwikę, dotyczącej 
lokalizacji aktywno`ci ”rzemysJowej na dziaJkach  
nr 250/1 i 250/2 obręb Kurznie; 

8) zJowonej ”rzez Kaczmarka Iukasza, dotyczą-
cej lokalizacji zabudowy mieszkaniowo - usJugowe 
na dziaJce nr 180 obręb Kurznie; 

9) zJowonej ”rzez Io”uch Zbigniewa, dotyczącej 
lokalizacji zalesienia na dziaJce nr 183ł1 obręb 
Kurznie; 

10) zJowonej ”rzez RówaLskiego Zbigniewa, do-
tyczącej lokalizacji zabudowy zagrodowej na dziaJ-
kach nr 279ł1, 281 obręb Kurznie; 

11) zJowonej ”rzez Zająca Henryka, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na caJej dziaJce  
nr 277 obręb Kurznie; 

12) zJowonej ”rzez Strzeleckiego Marka, doty-
czącej lokalizacji zalesienia na dziaJkach nr 105, 
220 i 488 obręb Kurznie; 

13) zJowonej ”rzez Strzeleckiego StanisJawa, 
dotyczącej lokalizacji zalesienia na dziaJce nr 497 
obręb Kurznie; 

14) zJowonej ”rzez Biel WJodzinierza, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na czę`ci dziaJki  
nr 255 obręb Lubienia nieuwzględnionej ”rzez 
Wójta Gminy Po”ielów; 

15) zJowonej ”rzez Kendzie Teresę, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na czę`ci dziaJek  
nr 127/2, 128, 129, 130, 145, 146, 149, 150, 
168, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173/3, 
173ł4, 174, 175, 176, 177 obręb Lubienia; 

16) zJowonej ”rzez Sienkiewicza Piotra, doty-
czącej lokalizacji zabudowy zagrodowej na czę`ci 
dziaJek nr 275, 276, 277 obręb Lubienia nie-
uwzględnionej ”rzez Wójta Gminy Po”ielów; 

17) zJowonej ”rzez Mikę Ludwika, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na terenie prze-
znaczonym w ”rojekcie ”lanu jako R(2) dla obrębu 
Rybna w czę`ci nieuwzględnionej ”rzez Wójta 
Gminy Po”ielów; 

18) zJowonej ”rzez Gorek - Borkowską Ilonę, do-
tyczącej lokalizacji usJug turystyki i rekreacji na 
dziaJkach nr 391, 402 i na dziaJkach sąsiednich 
obręb Stare Kolnie; 

19) zJowonej ”rzez Gorek Irenę, dotyczącej 
zmiany s”osobu uwytkowania stodoJy na ”rodukcję 
brykietu ze sJomy, trocin it”Ł na dziaJce nr 389 
obręb Stare Kolnie; 

20) zJowonej ”rzez Kubicę Mariusza, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z nieuciąwliwymi usJugami na dziaJkach nr 25ł3  
i 25ł4 obręb Stare Kolnie; 

21) zJowonej ”rzez Wojtasek Irenę, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na dziaJkach  
nr 25ł3 i 25ł4 obręb Stare Kolnie; 

22) zJowonej ”rzez Gancarczyk Piotra i Antoni-
nę, dotyczącej lokalizacji zabudowy zagrodowej na 
dziaJkach nr 50ł2, 39ł2 obręb Stare Kolnie w czę-
`ci nieuwzględnionej ”rzez Wójta Gminy Po”ielów; 

23) zJowonej ”rzez Soter Genowefę, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy zagrodowej na dziaJce nr 124 
obręb Stobrawa; 

24) zJowonej ”rzez Kociaka Marka, dotyczącej 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub zagrodo-
wej na dziaJce znajdującej się ”oza obszarem obję-
tym planem ｦ obręb Stare SioJkowiceŁ 

 
 
 
 
 
 

ZaJącznik nr 18 
do uchwaJy Nr XXXIIIł220ł2009 

Rady Gminy Po”ielów 
z dnia 11 wrze`nia 2009 rŁ 

 
Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nalewących do zadaL wJasnych Gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych Gminy będą fi-
nansowane z budwetu Gminy, w tym ze `rodków 
pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  
a takwe ze `rodków zewnętrznychŁ 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7545 – Poz. 1325 

 

 

A1 

B1 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7546 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7547 – Poz. 1325 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7548 – Poz. 1325 

 

 

A
1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7549 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7550 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7551 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7552 – Poz. 1325 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7553 – Poz. 1325 

 

 

A1 

B1 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7554 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7555 – Poz. 1325 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7556 – Poz. 1325 

 

 

A1 

B1 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7557 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7558 – Poz. 1325 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7559 – Poz. 1325 

 

 

 A
1
 

A
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7560 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7561 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7562 – Poz. 1325 

 

 

 

A1 

B1 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7563 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7564 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7565 – Poz. 1325 

 

 

 

A
1
 

A
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7566 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7567 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7568 – Poz. 1325 

 

 
A

1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7569 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7570 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7571 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7572 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7573 – Poz. 1325 

 

 

A1 
A2 

B1 B2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7574 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7575 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7576 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7577 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7578 – Poz. 1325 

 

 

A1 A2 

B1 B2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7579 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7580 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7581 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7582 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7583 – Poz. 1325 

 

 

A1 
A2 

B1 B2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7584 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7585 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7586 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7587 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7588 – Poz. 1325 

 

 

A1 
A2 

B1 

B2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7589 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7590 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7591 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7592 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7593 – Poz. 1325 

 

 
A

1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7594 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7595 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7596 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7597 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7598 – Poz. 1325 

 

 
A

1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7599 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7600 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7601 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7602 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7603 – Poz. 1325 

 

 A
1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7604 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7605 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7606 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7607 – Poz. 1325 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7608 – Poz. 1325 

 

 

 

A1 
A2 

B1 B2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7609 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7610 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7611 – Poz. 1325 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 94 – 7612 – Poz. 1325 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa O”olskiego:  

ZgJoszenia ”rosimy kierować na adres: 
 O`rodek Informatyki WBD OUW - DziaJ Wydawnictw, ulŁ Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605. 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa O”olskiego wraz ze skorowidzami dostę”ne są  
w O”olskim Urzędzie Wojewódzkim - WydziaJ Prawny, Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 
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