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UCHWAIA NR VIIIł63ł2011 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W PRÓSZKOWIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi źimnice MaJe, gmina PrószkówŁ  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.), po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarun—o-

waL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy Prósz—ówｬ uchwalonym ”rzez Radę 
Gminy w Prósz—owie uchwaJą Nr IVł19ł98 z dnia 
29 grudnia 1998 rŁ, ze zmianą w”rowadzoną 
UchwaJą Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie Nr XXVIIł 
193/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz  

w nawiązaniu do UchwaJy Rady Mie–s—ie– w Pró-
szkowie Nr XXXII/268/2009 z dnia 18 czerwca 

2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego wsi źimnice MaJe, Rada Miejska 

w Prósz—owie uchwala, co nastę”u–e:  
 

RozdziaJ I 
Prze”isy ogólne 

§ 1Ł Uchwala się zmianę mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice 

MaJe, gmina Prósz—ów, zwaną dale– ”lanemŁ 
1Ł Integralną czę`cią ustaleL ”lanu stanowią-

cych tre`ć ninie–sze– uchwaJy są nastę”u–ące za-

Jączni—i: 
1) rysune— ”lanu w s—ali 1:2000, stanowiący 

zaJączni— nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie 

dotyczące s”osobu realizac–i za”isanych w ”lanie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Prósz—o-

wie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag wnie-

sionych do ”ro–e—tu ”lanu w czasie wyJowenia do 
”ublicznego wglądu, stanowiące zaJączni— nr 3 do 
uchwaJyŁ 

 

§ 2Ł1Ł Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie –est mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
dotyczące obszaru o—re`lonego w § 1 ninie–sze– 

uchwaJy, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wyni—a ina-

czej; 

2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
zaJączni— graficzny do ninie–sze– uchwaJy s”orzą-
dzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, sta-

nowiący zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 
3) ”rze”isach odrębnych i szczególnych - nale-

wy ”rzez to rozumieć a—tualne w momencie reali-
zac–i ninie–sze– uchwaJy ”rze”isy ustaw wraz  
z a—tami wy—onawczymi, normy branwowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

–ącymi ten obszar od innych obszarów oznaczony 
symbolem przeznaczenia podstawowego; 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym terenie wyznaczonym na 
rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez 
to rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw ”od-

stawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą ”rze-

znaczenie podstawowe; 

7) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ”rzy —tóre– nalewy sytuować ele-

wac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych, dla ”ozo-

staJych obie—tów linia ta stanowi –ednocze`nie nie-

”rze—raczalną linię zabudowy, do”uszcza się prze-

kroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie 

więce– niw 1,0 m, bal—ony, werandy, tarasy, schody 
zewnętrzne, wy—usze i gan—i o nie więce– niw 2,0 m 
i na dJugo`ci nie wię—sze– niw ½ szero—o`ci elewac–i 
frontowej; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, —tóra nie mowe zostać 
przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich 

budyn—ów, do”uszcza się ”rze—roczenie linii za-

budowy ”rzez o—a”y i gzymsy o nie więce– niw 
1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody ze-

wnętrzne, wy—usze i gan—i o nie więce– niw 2,0 m 
i na dJugo`ci nie wię—sze– niw ½ szero—o`ci ele-

wacji frontowej; 

9) nieuciąwliwych usJugach lokalnych - nalewy 
”rzez to rozumieć fun—c–e usJug —omercy–nych lub 
”ublicznych związane z obsJugą ”ro–e—towane–  
i istnie–ące– zabudowy zagrodowej oraz zabudowy 

miesz—aniowe– –ednorodzinne–, —tórych uciąwli-
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wo`ć mierzona zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
nie ”rze—racza swym zasięgiem granic, do —tó-
rych inwestor ”osiada tytuJ ”rawny; 

10) usJugach komercyjnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–e terenów i obie—tów realizowane 
caJ—owicie lub z ”rzewagą funduszy nie”ublicz-

nych we wszel—ich dziedzinach dziaJalno`ci go-

spodarczej; 

11) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to ro-

zumieć fun—c–e terenów i obie—tów realizowane 
caJ—owicie lub z ”rzewagą funduszy publicznych 

we wszel—ich dziedzinach o chara—terze ogólno-

s”oJecznym, realizowanych w ramach dziaJaL 
wJasnych ”rzez samorząd lo—alny oraz w ramach 
zadaL zleconych lub w”rowadzonych w drodze 
negoc–ac–i ”rzez administrac–ę rządową; 

12) agroturystyce ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
dziaJalno`ć usJugowo ｦ turystyczną ”rowadzoną 
”rzez rolni—ów na terenie wJasnego rodzinnego 
gos”odarstwa rolnego, nie ob–ętą ”odat—iem do-

chodowym od osób fizycznych, 
13) urządzeniach towarzyszących - nalewy 

”rzez to rozumieć obie—ty technicznego wyposa-

wenia i infrastru—tury techniczne–, za”lecza ”ar-

—ingowe i garawowe (trwale związane z gruntem) 
oraz inne urządzenia ”eJniące sJuwebną rolę wo-

bec przeznaczenia podstawowego; 

14) zieleni towarzyszącej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć zieleL ozdobną, re—reacy–ną, izolacy–ną 
oraz ogrody przydomowe. 

2Ł Po–ęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 3Ł Przedmiot ustaleL ”lanu obe–mu–e za—res 
zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

§ 4Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne ”rzed-

stawione na rysun—u ”lanu są obowiązu–ącymi 
ustaleniami planu: 

1Ł granice obszaru ob–ętego ”lanem; 
2Ł linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3Ł obowiązu–ące linie zabudowy; 
4. nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5Ł ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu wyrawo-

ne na rysunku planu symbolem i numerem po-

rząd—owym; 
6. obiekt zabytkowy wpisany do rejestru za-

byt—ów; 
7. obiekty zabytkowe wpisane do gminnej 

ewidenc–i zabyt—ów; 
8. stanowisko archeologiczne; 

9. napowietrzne linie elektroenergetyczne o `red-

nim na”ięciu wraz z granicami w obrębie —tórych 
obowiązu–ą ograniczenia, zgodnie z Pols—imi Nor-

mami i ”ozostaJymi ”rze”isami odrębnymi; 

10. istniejący gazociąg wyso—iego ci`nienia 
DN 350 relacji Zdzieszowice ｦ Gać wraz ze strefą 
ochronną oraz ”ro–e—towany gazociąg wyso—iego 
ci`nienia ŚN 500 relac–i ździeszowice ｦ WrocJaw 
wraz ze strefą —ontrolowanąŁ 

 

RozdziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe dla obszaru objętego 

planem 

§ 5Ł Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

cza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania. 

1Ł Ustala się nastę”u–ące ”odstawowe ”rze-

znaczenie terenów wyodrębnionych liniami roz-

granicza–ącymi i oznaczonymi od”owiednio sym-

bolami na rysunku planu: 

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

symbolami 1 RM ｦ 8 RM; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolami 1 MN ｦ 13 MN; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, oznaczony symbolem MW; 

4) teren zabudowy zagrodowe– z usJugami, 
oznaczony symbolem RMU; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usJugami, oznaczone symbolami 1 MNU ｦ 8 MNU; 

6) tereny usJug —omercy–nych, oznaczone 
symbolami 1 U ｦ 4 U; 

7) teren usJug ”ublicznych, oznaczony symbo-

lem UP; 

8) teren usJug —ultury sa—ralne–, oznaczony 
symbolem UKs; 

9) teren usJug s”ortu i re—reac–i, oznaczony 
symbolem US; 

10) teren produkcji gospodarki polowej i zwie-

rzęce– oraz obsJugi rolnictwa, oznaczony symbo-

lem RU; 

11) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R ｦ 19 R; 

12) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądo-

wych, oznaczone symbolami 1 WS ｦ 5 WS; 

13) tereny urządzeL obsJugi za—Jadu górniczego, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 TG, 2 TG; 

14) tereny urządzeL ele—troenergetycznych, 
oznaczone symbolami 1 E ｦ 3 E; 

15) teren urządzeL gos”odar—i `cie—owe–, 
oznaczone symbolami 1 NP, 2 NP; 

16) teren urządzeL obsJugi —omuni—ac–i samo-

chodowej (parking), oznaczony symbolem KS; 

17) teren drogi klasy GP - gJówne– ruchu ”rzy-

spieszonego (droga krajowa nr 45), oznaczony 

symbolem KDGP; 

18) tereny dróg —lasy ź - zbiorcze, oznaczone 

symbolami 1 KDZ, 2 KDZ; 

19) tereny dróg —lasy Ś - dojazdowe, ozna-

czone symbolami 1 KDD ｦ 12 KDD; 

20) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 
symbolami 1 KDW, 2 KDW; 
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21) tereny ciągów ”ieszo ｦ –ezdnych wewnętrz-
nych, oznaczone symbolami 1 KDp ｦ 4 KDp; 

22) teren ciągu ”ieszego, oznaczony symbo-

lem KX; 

23) tereny dróg trans”ortu rolnego, oznaczone 
symbolami 1 KDR ｦ 3 KDR. 

 

§ 6Ł źasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego. 

1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony  
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach zainwestowanych formę no-

wych obie—tów nalewy dostosować do s—ali, 
u—sztaJtowania bryJy i detalu istnie–ące– zabudowy 
zlo—alizowane– w obrębie terenu wyznaczonego 
liniami rozgranicza–ącymi, w tym formy i wyso—o-

`ci dachu, u—Jadu —alenicy, ”oziomu ”osadowie-

nia parteru; 

2) na terenach niezainwestowanych formę 
obie—tów w granicach terenu wyznaczonego liniami 
rozgranicza–ącymi nalewy —sztaJtować w nawiązaniu 
do lokalnej tradycji architektonicznej zgodnie z za-

sadami o—re`lonymi w ”rze”isach szczegóJowych 
dla wyznaczonych terenów w liniach rozgranicza–ą-
cych ｦ rozdziaJ III; 

3) wydzielenie nowych dziaJe— budowlanych 
na terenach niezainwestowanych nalewy realizo-

wać ”rzy istnie–ących ulicach lub z wJasnym do-

–azdem, w s”osób nie—olidu–ący z ”ro–e—towanymi 
u—Jadami —omuni—acy–nymi; 

4) za—azu–e się na obszarze ob–ętym ”lanem: 
a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej szeregowej, 

b) lo—alizac–i obie—tów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy wię—sze– niw 1000 m2, 

c) lo—alizac–i otwartych ”laców związanych ze 
s—Jadowaniem, gos”odarczym wy—orzystaniem  
i utylizac–ą od”adów oraz surowców wtórnych, 

d) wydzielania dziaJe— nie ma–ących dostę”u do 
drogi publicznej lub do drogi wewnętrzne– ”osiada-

–ących ”odJączenie do drogi ”ubliczne–, z wy–ąt—iem 
sytuac–i gdy sJuwy ono ”owię—szeniu dziaJ—i ma–ące– 
dostę” do drogi, 

e) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do wód 
”owierzchniowych w odlegJo`ci mnie–sze– niw 3 m 
od linii brzegu. 

2. Ustala się nie”rze—raczalne i obowiązu–ące 
linie zabudowy w nastę”u–ących odlegJo`ciach: 

1) 10 m od linii rozgranicza–ące– drogi gJówne– 
ruchu ”rzys”ieszonego (dotyczy obie—tów nie zwią-
zanych ze staJym ”obytem ludzi) z do”uszczeniem 
mnie–sze– odlegJo`ci dla urządzeL obsJugi —omuni—a-

cji samochodowej; 

2) 8 m od linii rozgranicza–ące– dróg zbiorczych 
lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na 

rysunku planu z dopuszczeniem mniejszej odle-

gJo`ci dla urządzeL obsJugi —omuni—ac–i samocho-

dowej; 

3) 6 m od linii rozgranicza–ące– dróg do–azdo-

wych, drogi wewnętrzne–, ciągów ”ieszo ｦ jezd-

nych oraz dróg trans”ortu rolnego lub zgodnie  
z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu; 

4) 3 m od granicy cie—ów i rowów melioracyj-

nych; 

5) dla istnie–ących, ”rzed dniem we–`cia w wy-

cie ninie–sze– uchwaJy, budyn—ów miesz—alnych, 
usJugowych, gos”odarczych i innych lub ich czę-
`ci, nie s”eJnia–ących swym ”oJoweniem ustalo-

nych w ”lanie linii zabudowy do”uszcza się re-

mont i ”rzebudowę budyn—ów, a w ”rzy”ad—u 
rozbudowy lub odbudowy nalewy dostosować się 
do linii zabudowy o—re`lonych w ninie–szym ”la-

nie, z wy–ąt—iem obie—tów zabyt—owych w odnie-

sieniu do —tórych obowiązu–ą ustalenia zawarte  
w § 8 ustŁ 2 i 4Ł 

 

§ 7Ł źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra-

jobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony `rodowis—a ”rzyrody  
i —ra–obrazu —ulturowego obowiązu–ą nastę”u–ące 
ustalenia: 

1) obszar ”oJowony w zachodnie– czę`ci o”ra-

cowania (w liniach rozgranicza–ących drogi —ra–o-

wej nr 45) w granicach przedstawionych na za-

Jączni—u nr 1 do uchwaJy ”oJowony jest na Obsza-

rze Chronionego Kra–obrazu "Bory NiemodliLs—ie", 
utworzonego z dniem 26 ma–a 1988 rŁ, uchwaJą 
Wo–ewódz—ie– Rady Narodowe– w O”olu Nr XXIVł 
193/88; 

2) na obszarze ob–ętym ”lanem w”rowadza się 
za—az lo—alizowania ”rzedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, za wy-

–ąt—iem dróg oraz sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– (w tym równiew obie—tów Jączno`ci); 

3) do”uszcza się ”rzedsięwzięcia mogące ”oten-

c–alnie znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, wy-

maga–ą one ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania 
na `rodowis—o zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isa-

mi odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowis—a; 
4) ”rowadzona dziaJalno`ć usJugowa nie mowe 

”owodować ”onadnormatywnego obciąwenia `ro-

dowiska naturalnego poza granicami terenu, do 

—tórego inwestor ”osiada tytuJ ”rawny oraz wywo-

Jywać —onieczno`ć ustanowienia obszaru ograni-

czonego uwyt—owania; 
5) na caJym obszarze obowiązu–e za—az od-

”rowadzania nieoczyszczonych `cie—ów do wód: 
”owierzchniowych, ”odziemnych i gruntów; 

6) na—azu–e się w”rowadzenie obudowy biolo-

giczne– cie—ów i rowów melioracy–nych chroniące– 
je przed zanieczyszczeniem; 

7) na—azu–e się utrzymanie we wJa`ciwym stanie 
i —onserwowanie istnie–ące– zieleni ”rzydrowne–,  
a ta—we wy—onanie nowych nasadzeL drzew, zgod-

nie z istnie–ącymi uwarunkowaniami przyrodniczy-

mi; 
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8) dla obie—tów w —tórych będą ”rzechowy-

wane substancje toksyczne, w tym ropopochod-

ne oraz substanc–e ”romieniotwórcze nalewy wy-

—onać zabez”ieczenia eliminu–ące ”rzeni—anie ich 
do wód ”owierzchniowych, ”odziemnych i gruntu 
wraz z urządzeniami monitoru–ącymi; 

9) masy ziemne usuwane lub przemieszczone 

”odczas realizac–i inwestyc–i na obszarze ob–ętym 
”lanem nalewy wy—orzystać na mie–scu ”rzy re—ul-

tywac–i terenu lub zagos”odarować zgodnie z ”rze-

pisami o odpadach; 

10) na obszarze ob–ętym ”lanem wy—lucza się 
stosowanie urządzeL grzewczych o nis—ie– inten-

sywno`ci s”alana, ze względu na ich wyso—ą 
emis–ę zanieczyszczeL do `rodowis—a; 

11) obszar ob–ęty ”lanem zna–du–e się w zasięgu 
wystę”owania uwyt—owego ”oziomu wodono`nego 
w utworach kredy (ujmowanego w studniach pobli-

s—iego u–ęcia źimnice MaJe - tlinice) oraz w grani-

cach `ródlądowych zbiorni—ów wód ”odziemnych, 
gromadzących wody w triasowych utworach szcze-

linowych, o”isywanych dotychczas –a—o gJówne 
zbiorni—i wód ”odziemnych: GŁźŁWŁP. 333 "Opole - 

Zawadzkie" (trias, utwory szczelinowo - krasowe), 

G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" 

(trias, utwory szczelinowo - porowe) oraz G.Z.W.P. 

336 ｭNiec—a O”ols—aｬ (—reda, utwory szczelinowo - 
”orowe) i w związ—u z tym wszel—ie ”rzedsięwzię-
cia na obszarze ob–ętym ”lanem ”owinny s”eJniać 
wymagania ”rze”isów szczególnych z za—resu 
ochrony `rodowis—a, w tym szczególnie z za—resu 

gos”odar—i wodne– i `cie—owe–; 
12) w”rowadza się obowiąze— zachowania 

”oziomów haJasu w `rodowis—u o—re`lonych  
w ”rze”isach odrębnych, dla nastę”u–ących tere-

nów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami: 
a) 1 RM ｦ 8 RM, 1 MN ｦ 13 MN ｦ jak dla te-

renów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne–, 
b) 1 MNU ｦ 8 MNU, RMU ｦ jak dla zabudowy 

miesz—aniowe– z usJugami rzemie`lniczymi, 
c) UP ｦ –a— dla terenu zabudowy związane– ze 

staJym lub wielogodzinnym ”obytem dzieci i mJo-

dziewyŁ 
 

§ 8Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł 
1Ł Ustala się ochronę obie—tu zabyt—owego 

wpisanego do rejestru zabyt—ów - spichlerz (wy-

budowany jako zamek), XVI ｦ XIX wiek, nr wpisu 

2009/74 z dnia 29.04.1974 r. 

2. Dla obiektu zabytkowego wpisanego do reje-

stru zabyt—ów ustala się rygory ochrony formy ar-

chite—toniczne– obie—tu ”olega–ące na za—azie: roz-

budowywania, odbudowywania, przebudowywania, 

zdobienia, uzu”eJniania, roz—o”ywania oraz do—o-

nywania innych zmian bez zezwolenia Wo–ewódz-

—iego Konserwatora źabyt—ów (dotyczy to równiew 
robót ”rowadzonych w na–bliwszym otoczeniu za-

bytku). 

3Ł Ustala się ochronę obie—tów zabytkowych 

w”isanych do gminne– ewidenc–i zabyt—ów: 
1) oficyna zam—owa, o—oJo 1836 rŁ; 
2) budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2; 

3) budynek mieszkalny, ul. Wiejska 13; 

4) budyne— sz—oJy, ulŁ Sz—olna 13; 
4Ł Wobec obie—tów, o —tórych mowa w ustŁ 1 

obowiązu–ą nastę”u–ące zasady ochrony: 
1) nalewy zachować bryJę obie—tu, historyczny 

detal archite—toniczny, —sztaJt i geometrię dachu, 
”odziaJy w elewac–i, stolar—ę o—ienna i drzwiową 
oraz wystró– archite—toniczny; 

2) nalewy stosować —olorysty—ę i materiaJy na-

wiązu–ące do uwywanych w ”rzeszJo`ci, w tym 
ceramiczne lub tyn—owe ”o—rycie `cian zewnętrz-
nych, za—azu–e się stosowania o—Jadzin `ciennych 
ty”u ｭsidingｬ; 

3) elementy elewacyjne instalacji technicznych 

nalewy ”ro–e—tować i montować z uwzględnie-

niem warto`ci zabyt—owych obie—tów; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć rozbiór—i obie—tów 

zabytkowych, po przedstawieniu oceny stanu 

technicznego i uzys—aniu uzgodnienia Wo–ewódz-

—iego Konserwatora źabyt—ów; 
5) zasób gminne– ewidenc–i zabyt—ów ”odlega 

su—cesywnemu roz”oznaniu i mowe być aktuali-

zowany, zmiany te nie ”owodu–ą zmian ustaleL 
planu miejscowego. 

5. W zakresie ochrony zabytkowego krajobra-

zu —ulturowego ustala się: 
1) zakaz lokalizowania zabudowy niedostoso-

wane– ”od względem archite—tonicznym do `ro-

dowiska kulturowego regionu; 

2) na terenach zainwestowanych, gJównie na 
terenie historycznego zwartego u—Jadu ”rze-

strzennego wsi źimnice MaJe formę ”rzestrzenną 
nowych, przebudowywanych i rozbudowywa-

nych budyn—ów nalewy dostosować do istnie–ą-
cych budyn—ów o chara—terystycznych cechach 
regionalnych, gJównie w za—resie gabarytów za-

budowy, —sztaJtu i geometrii dachów, detalu ar-

chitektonicznego oraz zastosowanych technik 

—onstru—cy–nych i materiaJów budowlanychŁ 
6Ł Obe–mu–e się ochroną nastę”u–ące stanowi-

ska archeologiczne: 

- Nr 3 ｦ ”un—t osadniczy, z o—resu w”Jywów 
rzyms—ich, IV wŁ, IX wŁ, ”oJowa X wŁ, XV wie—, 

- Nr 5 ｦ `lad osadniczy z o—resu w”Jywów 
rzymskich. 

7Ł W obrębie chronionych stanowis— archeolo-

gicznych ”oJowonych na czę`ci terenów, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 6 R, RU 

oraz w ich bez”o`rednim sąsiedztwie ustala się 
nastę”u–ące wymogi: 

1) ”rzed uzys—aniem ”ozwolenia na budowę 
oraz ”rzed uzys—aniem ”rzez inwestora za`wiad-

czenia ”otwierdza–ącego a—ce”tac–ę zgJoszenia 
robót budowlanych nie wymaga–ących ”ozwole-

nia na budowę nalewy uzys—ać ”ozwolenia Wo–e-
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wódz—iego Konserwatora źabyt—ów na ”rze”ro-

wadzenie prac ziemnych; 

2) ewentualne ”race ziemne muszą być ”o-

przedzone ratowniczymi badaniami archeologicz-

nymi i wykopaliskowymi oraz prowadzone przez 

uprawnionego archeologa, na koszt inwestora; 

3) zasób ewidenc–i i re–estr stanowis— arche-

ologicznych ”odlega su—cesywnym uzu”eJnieniom 
i weryfikacji; 

4) dla nowo odkrywanych stanowisk obowią-
zu–ą ustalenia –a— dla roz”oznanych to –estŁ —o-

nieczno`ć ”rze”rowadzenia ratowniczych badaL 
archeologicznych przez uprawnionego archeolo-

ga, za pozwoleniem konserwatorskim. 

 

§ 9Ł Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJ-
towania przestrzeni publicznych. 

1Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem ustala się na-

stę”u–ące obszary ”rzestrzeni ”ublicznych: 
1) teren drogi klasy GP ｦ gJówne– ruchu ”rzy-

spieszonego, oznaczony symbolem KDGP; 

2) tereny dróg —lasy ź - zbiorcze, oznaczone 

symbolami 1 KDZ, 2 KDZ; 

3) tereny dróg do–azdowych, oznaczone sym-

bolami 1 KDD ｦ 12 KDD; 

4) tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, oznaczo-

ne symbolami 1 KDp ｦ 4 KDp; 

5) teren ciągu ”ieszego, oznaczony symbolem KX; 
6) teren usJug s”ortu i re—reac–i, oznaczony 

symbolem US. 

2Ł Ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

1) na terenach o —tórych mowa w ust. 1 pkt 1 

- 5 do”uszcza się lo—alizac–ę wszel—ich obie—tów 
nie będących technicznymi elementami wy”osa-

wenia ”asa drogowego, w szczególno`ci ”asów 
zieleni izolacy–ne–, obie—tów maJe– archite—tury, 
elementów re—lamowych i informacy–nych oraz 
urządzeL technicznych, zgodnie z zasadami o—re-

`lonymi w ”rze”isach odrębnych oraz z zasadami 
o—re`lonymi w ninie–sze– uchwale; 

2) na terenie usJug s”ortu i re—reac–i do”uszcza 
się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, urzą-
dzeL technicznych, obie—tów usJugowych, ele-

mentów re—lamowych i informacy–nych oraz zie-

leni, zgodnie z zasadami o—re`lonymi w ”rze”i-

sach odrębnych oraz z zasadami o—re`lonymi  
w niniejszej uchwale; 

3) reklamy, tablice informacyjne i obiekty ma-

Je– archite—tury nalewy lo—alizować w mie–scach 
za”ewnia–ących: 

a) wJa`ciwą e—s”ozyc–ę obie—tów budowlanych, 
b) bez”ieczeLstwo ”ieszych i ruchu ”o–azdów, 
c) s”eJnienie ”rze”isów odrębnych, w tym 

techniczno ｦ budowlanych; 

4) ”rzy realizac–i nowego ogrodzenia wzdJuw li-
nii rozgranicza–ących dróg ”ublicznych i ”laców 
w”rowadza się nastę”u–ące zasady: 

a) ogrodzenie awurowe o ma—symalne– wyso-

—o`ci 160 cm, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowychŁ 
 

§ 10Ł Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ 
1Ł We wschodnie– czę`ci obszaru ob–ętego ”la-

nem wystę”u–ą tereny zagrowone ”owodzią, ozna-

czone na rysunku planu symbolami: 2 RM, 3 RM,  

4 RM, 5 RM, 6 RM, 8 RM, MW, 3 MN, 4 MN,  

5 MN, 6 MN, 7 MN, 13 MN, 7 MNU, 8 MNU, 1 U, 

UP, US, UKs, 1 Np, 2 Np, 2 E, KS, 7 R, 8 R, 9 R, 

10 R, 11 R, 12 R, 13 R, 17 R, 18 R, 19 R, 2 WS,  

3 WS, 4 WS, 5 WS, 2 KDp, 3 KDp, 4 KDp, 4 KDD, 

5 KŚŚ, 6 KŚŚ, 7 KŚŚ, 2 KŚź (czę`ć)Ł 
2. W zakresie zasad zagospodarowania ustala się: 
1) za—az sadzenia drzew lub —rzewów wzdJuw 

cie—ów wodnych, za wy–ąt—iem zieleni sJuwące– 
regulac–i wód oraz umocnieL brzegów; 

2) za—az zmiany u—sztaJtowania terenu, wy—o-

nania innych robót i czynno`ci, —tóre mogJyby 
utrudnić ochronę ”rzed ”owodzią; 

3) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o, gromadzenia `cie—ów, odchodów 
zwierzęcych, `rod—ów chemicznych a ta—we in-

nych materiaJów, —tóre mogą zanieczy`cić wodę, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów, w tym w szczególno`ci ich s—JadowaniaŁ 
3Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem nie zna–du–ą 

się tereny zagrowone osunięciem się mas ziem-

nych oraz tereny górniczeŁ 
 

§ 11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniuŁ Na 
obszarze ob–ętym ”lanem wyznacza się tereny 
ob–ęte za—azem zabudowy —ubaturowe–, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami: 1 R ｦ 19 R oraz 

1 TG, 2 TG. 

 

§ 12Ł Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i i infrastru—tury technicznej. 

1Ł Śla ”otrzeb obsJugi —omuni—acy–ne– obszaru 
ob–ętego ”lanem wyznacza się ”rzebiegi dróg: 
gJówne– ruchu ”rzys”ieszonego, oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDGP, zbiorczych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDZ, 

2 KDZ, dojazdowych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDD ｦ 12 KŚŚ, wewnętrz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 KŚW, 2 KŚW, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp 

ｦ 4 KŚ”, ciągu ”ieszego, oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem KX oraz dróg trans”ortu rol-

nego, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 KDR ｦ 3 KDR. 
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2Ł Ustala się obowiąze— za”ewnienia ”oszcze-

gólnym terenom wJa`ciwe– ilo`ci stanowis— ”o-

sto–owych, w tym ”ar—ingów i garawy, w ilo`ci 
nie mnie–sze– niw: 

1) 1 miejsce na mieszkanie lub ”o—ó– hotelowy; 
2) 1 mie–sce ”osto–owe na —awde roz”oczęte  

25 m2 ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowe– 
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinne– z usJugami, lecz nie mnie– niw 2 miejsca po-

stojowe; 

3) 1 mie–sce ”osto–owe na —awde roz”oczęte 
30 m2 ”owierzchni zabudowy usJugowe–; 

4) w ”rzy”ad—u realizac–i więce– niw –ednego ro-

dza–u zabudowy w ramach wJasno`ci, ilo`ć stano-

wis— ”osto–owych o—re`lonych w ustŁ 1 ”odlega 
zsumowaniu. 

3. Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady ob-

sJugi w za—resie infrastru—tury techniczne–: 
1) linie rozgranicza–ące dróg: gJówne– ruchu 

”rzys”ieszonego (KŚGP) za zgodą zarządcy drogi, 
zbiorczych (KŚź) za zgodą zarządców dróg, do-

–azdowych (KŚŚ), ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

(KŚ”), drogi wewnętrzne– (KŚW), ciągu ”ieszego 
(KX), dróg trans”ortu rolnego (KŚR) wyznaczone 
na rysun—u ”lanu są równocze`nie liniami rozgra-

nicza–ącymi sieci uzbro–enia technicznego; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej podziemne– równiew ”omiędzy 
liniami rozgranicza–ącymi dróg a nie”rze—raczal-

nymi liniami zabudowy w przypadku braku mow-
liwo`ci zlo—alizowania tych sieci w obrębie linii 
rozgranicza–ących dróg oraz ”rzez tereny rolnicze; 

3) do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– –a—o towarzyszących 
inwestyc–om na terenach dziaJe— wJasno`ciowych 
inwestorów; 

4) nalewy za”ewnić dostę” do urządzeL infra-

struktury technicznej; 

5) w uzasadnionych względami technicznymi 
sytuac–ach do”uszcza się lo—alizac–ę nadziemnych 

—ubaturowych urządzeL infrastru—tury techniczne– 
–a—o obie—tów wbudowanych w granicach tere-

nów ”rzeznaczonych na inne fun—c–e; 
6) w ”rzy”ad—u zaistnienia —onfli—tu ”omiędzy 

obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-

stowaniem terenu dopuszcza się ”rzeJowenie lub 
—ablowanie sieci, ”o uzgodnieniu z ich zarządcąŁ 

4Ł W za—resie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) zao”atrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę 

istnie–ące– rozdzielcze– sieci wodociągowe– obsJu-

gu–ące– istnie–ącą i ”ro–e—towaną zabudowę; 
2) wprowadza się obowiąze— wy”osawenia 

sieci wodociągowe– w hydranty ”rzeciw”owarowe 
dla zabez”ieczenia ”rzeciw”owarowego obie—tów 
budowlanych. 

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwia-

nia `cie—ów ustala się: 

1) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych i by-

towych, —tórych do”uszczalny s—Jad o—re`la–ą 
”rze”isy odrębne do ”ro–e—towane– rozdzielcze– 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ｦ ci`nieniowe– 
wsi źimnice MaJe na warun—ach o—re`lonych 
”rzez zarządcę sieci; 

2) od”rowadzenie `cie—ów ”ochodzenia ”rze-

mysJowego i technologicznego ”o u”rzednim 
oczyszczeniu na terenie wJasnym inwestora do 
projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno ｦ ci`nieniowe– wsi źimnice MaJe na 
warun—ach o—re`lonych ”rzez zarządcę sieci; 

3) budowę —analizac–i sanitarne– uJowone– 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz prze-

”om”owni `cie—ów; 
4) od”rowadzenie `cie—ów odbywać się będzie 

do oczyszczalni `cie—ów w O”olu lub alternatywnie 
do oczyszczalni `cie—ów w inne– mie–scowo`ci; 

5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 

wszel—ie dziaJania w za—resie gos”odar—i `cie—owe– 
muszą być ”rowadzone zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi, do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów 
bytowych do szczelnych zbiorni—ów bezod”Jywo-

wych na nieczysto`ci cie—Je, lo—alizowanych na 
dziaJ—ach zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
odrębnymi oraz do lo—alnych ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ówŁ 

6Ł W za—resie od”rowadzenia wód o”adowych 
ustala się: 

1) od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzch-

niowo w teren lub do istnie–ących rowów meliora-

cy–nych i cie—ów wodnych na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez ich wJa`cicieli oraz na terenach uzbro–o-

nych do kanalizacji deszczowej; 

2) budowę —analizac–i deszczowe– uJowone– 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3; 

3) obowiąze— zneutralizowania substanc–i ro”o-

pochodnych lub chemicznych, –e`li ta—ie wystą”ią 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczo-

wej; 

4) obowiąze— utwardzenia i s—analizowania te-

renów, na —tórych mowe do–`ć do zanieczyszcze-

nia ww. substanc–ami, o —tórych mowa w ”—t 3; 
5) do”uszcza się lo—alizowanie ”rzydomowych 

zbiorni—ów na deszczów—ę (maJa retenc–a)Ł 
7Ł W za—resie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) zasilanie w energię ele—tryczną odbiorców  

z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci rozdzielcze– —a-

blowe– lub na”owietrzne– nis—iego na”ięcia na 
warunkach o—re`lonych ”rzez zarządcę sieci; 

2) dla ”otrzeb istnie–ącego i ”ro–e—towanego 
zainwestowania (gJównie zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo - 

usJugowa) wyznacza się tereny ”od stac–e trans-

formatorowe, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1 E ｦ 3 E oraz trasy linii elektroenerge-

tycznych `redniego i nis—iego na”ięcia zgodnie  
z zasadami zawartymi w ust. 3; 
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3) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transformato-

rowych na terenach wJasnych inwestora, z za”ew-

nieniem dostę”u trans”ortu i obsJugi tych urządzeL; 
4) do”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia niewy-

—orzystanych terenów ”od urządzenia ele—tro-

energetyczne, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1 E ｦ 3 ś i scalenia ich z terenami sąsied-

nimi; 

5) ”ozostawia się ”rzebieg tras istnie–ących li-
nii ele—troenergetycznych o `rednim na”ięciu 
wraz z strefami, w obrębie —tórych obowiązu–ą 
ograniczenia, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
oraz ”ozostaJymi ”rze”isami dotyczącymi linii 
elektroenergetycznych; 

6) za—azu–e się lo—alizowania obie—tów budow-

lanych na staJy ”obyt ludzi oraz trwaJego zago-

s”odarowania terenu zielenią `rednią i wyso—ą  
w obrębie strefy, o —tóre– mowa w ustŁ 7 ”—t 5; 

7) do”uszcza się ”rzeJowenie lub —ablowanie sieci 
elektroenergetycznych na warunkach uzgodnionych 

z zarządcą sieciŁ 
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny usta-

la się: 
1) na terenie ob–ętym ”lanem ”rzebiega gazociąg 

wyso—iego ci`nienia ŚN 350, PN 4,0 MPa relac–i 
Zdzieszowice ｦ Gać oraz ”ro–e—towany gazociąg 
wyso—iego ci`nienia ŚN 500, PN 8,0 MPa relac–i 
Zdzieszowice ｦ WrocJaw; 

2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ci-

`nienia (”as terenu 2 x 35 m), —tóre– lo—alizac–ę 
pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w któ-
rym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania 

wszel—ie– dziaJalno`ci mogące– mieć negatywny 
w”Jyw na trwaJo`ć i ”rawidJową e—s”loatac–ę gazo-

ciągów; 
3) do”uszcza się zmianę szero—o`ci strefy 

ochronne–, zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
odrębnymi; 

4) w strefie ochronne–, o —tóre– mowa w ”—t 2 

w”rowadza się za—az lo—alizac–i wszel—ie– zabu-

dowy; 

5) obowiąze— za”ewnienia sJuwbom technicz-

nym swobodnego do–azdu do gazociągów w celu 
biewące– obsJugi, na”raw lub ”rzebudowy oraz 
”rzemieszczania się wzdJuw i w obrębie strefy 
ochronnej; 

6) obowiąze— uzgodnienia z o”eratorami sieci 
gazowe– lo—alizac–i obie—tów wzdJuw strefy ochron-

ne–, ”rzed wydaniem ”ozwolenia na budowę; 
7) do”uszcza się na warun—ach uzgodnionych 

z o”eratorami gazociągów wy—onywanie ”rze–az-

dów i ”rze–`ć ”rzez teren strefy ochronne– gazo-

ciągu w celu ”oJączeL —omuni—acy–nych terenów 
sąsiadu–ących ”rzedzielonych gazociągiem; 

8) w”rowadza się za—az nasadzania drzew  
i —rzewów w odlegJo`ci 2 m od osi ”ro–e—towanego 
gazociągu; 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci ”odziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na wa-

run—ach o—re`lonych ”rzez o”eratorów gazocią-
gów; 

10) za—az ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odar-

cze– mogące– zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”od-

czas eksploatacji; 

11) wszelkie inwestycje budowlane oraz pro-

wadzenie dziaJalno`ci gos”odarcze– w obrębie 
strefy ochronne– gazociągów wymaga–ą uzgod-

nienia z o”eratorem gazociągów; 
12) zao”atrzenie w gaz odbiorców ”o”rzez 

budowę rozdzielcze– sieci gazowe– `redniego ci-

`nienia na warun—ach o—re`lonych ”rzez o”erato-

ra sieci; 

13) uJowenie rozdzielcze– sieci gazowe– na wa-

run—ach o—re`lonych ”rzez wJa`ciciela sieci oraz 

zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3; 

14) do czasu realizacji sieci gazowej dopusz-

cza się —orzystanie ze zbiorni—ów gazowych sta-

c–onarnych lo—alizowanych w granicach wJasno-

`ci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
9Ł W za—resie zao”atrzenia w energię cie”lną 

ustala się wy—orzystanie do ogrzewania e—olo-

gicznych uródeJ cie”Ja: 
1) ”aliwo ”Jynne lub inne o nis—ie– zawarto`ci 

siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjo-

nalne uródJa energii, ”rzy zastosowaniu urządzeL 
grzewczych o wyso—ie– s”rawno`ci i nis—im stop-

niu zanieczyszczeL; 
2) do”uszcza się wy—orzystanie ”aliw staJych 

z zastosowaniem technologii o wysokiej spraw-

no`ci grzewcze– i nis—ie– emis–i zanieczyszczeL do 
atmosfery; 

3) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe na-

lewy lo—alizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
10Ł W za—resie usJug tele—omuni—acy–nych usta-

la się: 
1) zao”atrzenie w Jącza telefoniczne z istnie–ą-

cej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrz-

nej lub kablowej) - na warun—ach o—re`lonych 
”rzez o”eratorów sieci; 

2) budowę sieci tele—omunikacyjnych we 

ws”ólnych —anaJach zbiorczych w ”orozumieniu 
ze wszyst—imi o”eratorami sieci, uJowonych zgod-

nie z zasadami podanymi w ust. 3, w przypadku 

bra—u mowliwo`ci budowy sieci w —anaJach zbior-

czych do”uszcza się budowę sieci ”oza —anaJami 
zgodnie z prze”isami odrębnymi; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL ”rze—au-
nikowych telekomunikacji w tym konstrukcji wie-

wowych i stac–i bazowych telefonii —omór—owe–, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

11Ł W za—resie usuwania od”adów ustala się: 
1) usuwanie od”adów staJych —omunalnych do 

szczelnych ”o–emni—ów - —ontenerów i ich ”óuniej-

sze wywiezienie na wysy”is—o od”adów —omunal-

nych na warun—ach o—re`lonych ”rzez dys”onenta 
wysypiska; 
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2) s”osób ”ostę”owania z od”adami (w tym 
innymi) na zasadach o—re`lonych w ”rze”isach  

o odpadach; 

3) wytwórcy od”adów zobowiązani są do sto-

sowania technologii minimalizu–ących ”owstawa-

nie od”adów i ogranicza–ących ich uciąwliwo`ć dla 
`rodowis—aŁ 

12Ł W za—resie meliorac–i ustala się obowiąze— 
przebudowy systemu drenarskiego lub jego na-

prawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane 

będą na gruntach zdrenowanych, ”o uzys—aniu 
stosownych uzgodnieL z wJa`ciwym organem do 
spraw melioracji. 

 

§ 13Ł Sposoby i terminy tymczasowego zago-

s”odarowania urządzenia i uwyt—owania terenówŁ  
1. Do czasu realizac–i ustaleL ”lanu ”ozosta-

wia się dotychczasowe uwyt—owanie terenówŁ 
 

RozdziaJ III 
Prze”isy szczegóJowe dla wyznaczonych tere-

nów w liniach rozgraniczających 

§ 14Ł Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1 RM ｦ 8 RM. 

1. W zakresie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowi zabudowa zagrodowa; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) nieuciąwliwych usJug związanych z ”rodu—c–a 

rolniczą o ”owierzchni nie ”rze—racza–ące– 100 m2, 

usJugi mogą być lo—alizowane w adaptowanych 

pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospo-

darczego, w pomieszczeniach dobudowanych do 

budyn—ów lub w obie—tach wolnosto–ących, 
b) usJug agroturystycznych, 
c) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
d) urządzeL —omuni—ac–i i infrastruktury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia ”odstawowego, dróg wewnętrznych, 
mie–sc ”ar—ingowych i garawy wolnosto–ącychŁ 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wymóg —sztaJtowania zabudowy w nawią-

zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  
i zmianę s”osobu uwyt—owania zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu 

istnie–ących budyn—ów (miesz—alne, usJugowe, go-

s”odarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowiązu–ą-
cymi ”rze”isami odrębnymi oraz zasadami —sztaJ-
towania zabudowy ustalonymi w pkt 4-8; 

3) do”uszcza się sytuowanie `ciany budyn—ów 
gospodarczych i mieszkalnego w odlegJo`ci 1,5 m 
od granicy z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną lub bez-

”o`rednio ”rzy granicy w ”rzy”ad—u lo—alizowania 
zabudowy na obu sąsiadu–ących ze sobą dziaJ-
kach; 

4) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywane– zabudowy miesz—aniowe– i usJu-

gowe– nie mowe ”rze—roczyć 2 —ondygnac–i nad-

ziemnych (nie licząc ”iwnic); 
5) wyso—o`ć nowe– zabudowy gos”odarcze– 

nie mowe ”rze—roczyć 1 —ondygnac–i nadziemne–; 
6) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  

i rozbudowywane– zabudowy miesz—aniowe– i usJu-

gowej liczona od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJo-

wonym we–`ciu do budyn—u do na–wywszego ”un—tu 
dachu nie mowe ”rze—roczyć 12 m a zabudowy 
gospodarczej (budynki gospodarcze, hodowlane, 

garawe) nie mowe ”rze—roczyć 9 m; 
7) dachy budyn—ów miesz—alnych i usJugo-

wych dwus”adowe, naczóJ—owe lub wielos”ado-

we o ”rzedJuwone– —alenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 30° ｦ 45°, ”rzy czym do”uszcza się 
w”rowadzenie lu—arn i innych elementów wzbo-

gaca–ących formę dachu, ”o—ryte dachów—ą ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachów—o-

”odobnymi oraz blachą; 
8) dachy budyn—ów gos”odarczych dwus”a-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachów—o”odobnymi oraz blachą, 
do”uszcza się –ednos”adowe w przypadku dobu-

dowy do innych budyn—ów lub lo—alizowanych 
”rzy granicy dziaJ—i, minimalny —ąt nachylenia 
”oJaci dachowych 10°; 

9) na terenach oznaczonych symbolami: 2 RM, 

3 RM, 4 RM, 5 RM, 6 RM, 8 RM poziom posadzki 

budyn—ów miesz—alnych nalewy wynie`ć 120 cm 
”owywe– naturalnego ”oziomu terenu z uwagi na 
zagrowenie ”owodzią; 

10) maksymalna dopuszczalna obsada w bu-

dyn—ach inwentars—ich na –edne– dziaJce zabudo-

wy zagrodowe– nie ”owinna ”rze—roczyć 20 ŚJP; 
11) minimalna szero—o`ć wydzielone– drogi 

wewnętrzne– ”owinna wynosić 6 m; 
12) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
70 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia za-

budowy 40 % (nie dotyczy dziaJe— istnie–ących 
”rze—racza–ących ww. ws—auni—i); 

13) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie ”owinna być mnie–sza niw 30 % ”o-

wierzchni dziaJ—i; 
14) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach ”rzeznaczenia ”odstawowego 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów uwyt—owni-

—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci 
o—re`lone– w § 12 ustŁ 2Ł 

3Ł W za—resie szczegóJowych zasad i warun-

—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
”odziaJ terenu na dziaJ—i budowlane: 
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1) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owinna 
wynosić 22 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i zabudowy 

zagrodowe– nie mowe być mnie–sza niw 1200 m2; 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogi ”owinien wynosić 70° - 110°Ł 

 

§ 15Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 MN - 13 MN. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) nieuciąwliwych usJug lo—alnych (—omercy–ne 

lub ”ubliczne) o ”owierzchni nie”rze—racza–ące–  
30 % ”owierzchni caJ—owite– budyn—u miesz—alne-

go, usJugi mogą być lo—alizowane w ada”towanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospo-

darczego, w pomieszczeniach dobudowanych do 

budyn—ów lub w obie—tach wolnosto–ących; 
b) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL; 
c) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia ”odstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc ”ar—ingowych i garawy wolnosto–ących,  
z wy—luczeniem ”ar—owania samochodów o no-

`no`ci ”owywe– 3,5 tŁ 
2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) w–azdy na dziaJ—i bez”o`rednio z istnie–ą-
cych lub projektowanych ulic; 

2) wymóg —sztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

3) do”uszcza się sytuowanie `ciany budyn—u 
gos”odarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną lub bez”o`rednio 
przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy 

na obu sąsiadu–ących ze sobą dziaJ—ach; 
4) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  

i rozbudowywane– zabudowy miesz—aniowe– i usJu-

gowe– nie mowe ”rze—roczyć 2 —ondygnacji nad-

ziemnych (nie licząc ”iwnic) a zabudowy gos”odar-

czej 1 kondygnacji; 

5) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowe– liczona od ”oziomu terenu ”rzy na–ni-

we– ”oJowonym we–`ciu do budyn—u do na–wyw-
szego ”un—tu dachu nie mowe ”rze—roczyć 12 m  
a wyso—o`ć zabudowy gos”odarcze– (budyn—i 
gos”odarcze, garawe) nie mowe ”rze—roczyć 8 m; 

6) dachy budyn—ów miesz—alnych i usJugo-

wych dwus”adowe, naczóJ—owe lub wielos”ado-

we o ”rzedJuwone– —alenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 30° ｦ 45°, ”rzy czym do”uszcza się 

w”rowadzenie lu—arn i innych elementów wzbo-

gaca–ących formę dachu, ”o—ryte dachów—ą ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachów—o 
”odobnymi oraz blachą; 

7) dachy budyn—ów gos”odarczych dwus”a-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachów—o”odobnymi oraz blachą, 
do”uszcza się –ednos”adowe w ”rzy”ad—u dobu-

dowy do innych budyn—ów lub lo—alizowanych 
przy granicy dziaJ—i, minimalny —ąt nachylenia 
”oJaci dachowych 10°; 

8) na terenach oznaczonych symbolami: 3 MN, 

4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 13 MN poziom posadz-

—i budyn—ów miesz—alnych nalewy wynie`ć 120 cm 
”owywe– naturalnego ”oziomu terenu z uwagi na 
zagrowenie ”owodzią; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
50 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 30 % (nie dotyczy dziaJe— istnie–ących 
”rze—racza–ących ww. ws—auni—i); 

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 50 % ”owierzchni 
dziaJ—i; 

11) minimalna szero—o`ć wydzielone– drogi 
wewnętrzne– ”owinna wynosić 6 m; 

12) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach ”rzeznaczenia ”odstawowego 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów uwytkowni-

—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci 
o—re`lone– w § 12 ustŁ 2Ł 

3Ł W za—resie szczegóJowych zasad i warun-

—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) podziaJ terenu na dziaJ—i budowlane: 

a) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owinna 

wynosić: 20 m dla zabudowy miesz—aniowe– –ed-

norodzinne– wolnosto–ące–, 14 m dla zabudowy 
miesz—aniowe– –ednorodzinne– bliuniacze–, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i zabudowy 
miesz—aniowe– –ednorodzinne– wolnosto–ące– nie 
mowe być mnie–sza niw 800 m2, zabudowy miesz-

—aniowe– –ednorodzinne– bliuniacze– 600 m2; 

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podle-

ga–ącego ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie dziaJ-
—i o ”arametrach o—re`lonych w ustŁ 3 ”—t  1, do-

”uszcza się ”omnie–szenie ”owierzchni –edne–  
z nowo wydzielonych dziaJe— ma—symalnie o 20 % 
minimalne– ”owierzchni o—re`lone– w ustŁ 3 ”—t 1 
(dotyczy s—ra–nych dziaJe—); 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogi ”owinien wynosić 70° - 110°Ł 

 

§ 16Ł Teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
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a) usJug lo—alnych (—omercy–nych lub ”ublicz-

nych) wbudowanych lub dobudowanych, stano-

wiących nie więce– niw 30% ”owierzchni uwyt—o-

wej mieszkania, 

b) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
c) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne– ”eJniących sJuwebną role wobec ”rzeznacze-

nia podstawowego, miejsc par—ingowych i garawy 
wolnosto–ących, z wy—luczeniem ”ar—owania sa-

mochodów o no`no`ci ”owywe– 3,5 t, 
d) elementów re—lamowych i informacy–nych 

sytuowanych zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) wyso—o`ć ”rzebudowywane– oraz rozbudo-

wywanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

nie mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i nadziemnych; 
2) wyso—o`ć ”rzebudowywane– i rozbudowy-

wanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

liczona od ”oziomu terenu do na–wywszego ”unk-

tu dachu nie mowe ”rze—roczyć 12 m; 
3) dachy budyn—ów miesz—alnych wieloro-

dzinnych dwuspadowe, o symetrycznie nachylo-

nych ”oJaciach, ”o—ryte dachów—ą ceramiczną 
lub cementową oraz materiaJami dachów—o”o-

dobnymi, —ąt nachylenia ”oJaci dachowych 20° ｦ 

45°, do”uszcza się dach ”Jas—i; 
4) dachy budyn—ów gos”odarczych dwus”a-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową 
oraz materiaJami dachów—o”odobnymi, do”uszcza 
się –ednos”adowe w ”rzy”ad—u dobudowy do 
innych budyn—ów lub lo—alizowanych ”rzy grani-

cy dziaJ—i, minimalny —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 10°; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 
70 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 50 %; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 30 % ”owierzchni 
dziaJ—i; 

7) obowiąze— wydzielenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach ”rzeznaczenia terenu mie–sc ”osto-

jowych dla samochodów uwyt—owni—ów staJych  
i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci o—re`lone–  
w § 12 ustŁ 2Ł 

 

§ 17Ł Teren zabudowy zagrodowej z usJugami, 
oznaczony na rysunku planu symbolem RMU. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

zabudowa zagrodowa z usJugami (w tym związa-

nymi z agroturysty—ą oraz ”rodu—c–ą rolniczą), 
usJugi mogą być lo—alizowane w ada”towanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub go-

spodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych 

do budyn—ów lub w obie—tach wolnosto–ących; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL; 
b) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia ”odstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc par—ingowych i garawy wolnosto–ących; 

c) elementów re—lamowych i informacy–nych 
sytuowanych zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) wymóg —sztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  
i zmianę s”osobu uwyt—owania zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu 

istnie–ących budyn—ów (miesz—alne, usJugowe, 
gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowią-
zu–ącymi ”rze”isami odrębnymi oraz zasadami 
—sztaJtowania zabudowy ustalonymi w ”—t 4-8; 

3) do”uszcza się sytuowanie `ciany budyn—ów 
gos”odarczych i miesz—alnego w odlegJo`ci 1,5 m 
od granicy w z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną lub 
bez”o`rednio ”rzy granicy w ”rzy”ad—u lo—alizo-

wania zabudowy na obu sąsiadu–ących ze sobą 
dziaJ—ach; 

4) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej oraz 

usJugowe– nie mowe ”rze—roczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych (nie licząc ”iwnic); 
5) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowe– liczona od ”oziomu terenu do na–wyw-
szego ”un—tu dachu nie mowe ”rze—roczyć 12 m; 

6) dachy budyn—ów miesz—alnych i usJugowych 
dwus”adowe lub wielos”adowe o ”rzedJuwone– 
—alenicy, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
—ąt nachylenia ”oJaci dachowych 30° ｦ 45°, ”rzy 
czym do”uszcza się w”rowadzenie lu—arn i innych 
elementów wzbogaca–ących formę dachu, ”o—ryte 
dachów—ą ceramiczną lub cementową, materiaJami 
dachów—o ”odobnymi oraz blachą; 

7) ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów gos”o-

darczych (w tym równiew hodowlanych) liczona 
od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym wej-

`ciu do budyn—u do na–wywszego ”un—tu dachu 
nie mowe ”rze—roczyć 9 m; 

8) dachy budyn—ów gos”odarczych, garawy  
i hodowlanych dwus”adowe, ”o—ryte dachów—ą 
ceramiczną lub cementową, materiaJami dachów-

—o”odobnymi oraz blachą, do”uszcza się –edno-

spadowe w przypadku dobudowy do innych bu-

dyn—ów lub lo—alizowanych ”rzy granicy dziaJ—i, 
minimalny —ąt nachylenia ”oJaci dachowych 10°; 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa O”ols—iego Nr 85 ｦ 4694 ｦ Poz. 1108 

 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
70 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 40 %; 

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 30 % ”owierzchni 
dziaJ—i; 

11) minimalna szero—o`ć wydzielone– drogi 
wewnętrzne– ”owinna wynosić 6 m; 

12) obowiąze— wydzielenia w obrębie wJasno`ci, 
w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc 

”osto–owych dla samochodów uwyt—owni—ów sta-

Jych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci o—re`lone– 
w § 12 ustŁ 2Ł 

3Ł W za—resie szczegóJowych zasad i warun-

—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
”odziaJ terenu na dziaJ—i zabudowy zagrodowe–  
z usJugami w o”arciu o nastę”u–ące zasady: 

1) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owinna 
wynosić 30 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i nie mowe 
być mnie–sza niw 2 500 m2; 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogi ”owinien wynosić 70°ｦ 110°Ł 

 

§ 18Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1 MNU - 8 MNU. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

zabudowa miesz—aniowa –ednorodzinna z nieuciąw-
liwymi usJugami lo—alnymi, usJugi mogą być lokali-

zowane w adaptowanych pomieszczeniach budyn-

ku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych do budyn—ów lub w obiek-

tach wolnosto–ących; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
b) urządzeL —omunikacji i infrastruktury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia ”odstawowego, dróg wewnętrznych, 
mie–sc ”ar—ingowych i garawy wolnosto–ącychŁ 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) w–azdy na dziaJ—i bez”o`rednio z istnie–ą-
cych lub projektowanych ulic; 

2) wymóg —sztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

3) do”uszcza się sytuowanie `ciany budynku 

gos”odarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną lub bez”o`rednio 
przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy 

na obu sąsiadu–ących ze sobą dziaJ—ach; 

4) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywanej zabudowy miesz—aniowe– i usJu-

gowe– nie mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i nad-

ziemnych; 

5) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowe– liczona od ”oziomu terenu do na–wyw-
szego ”un—tu dachu nie mowe ”rze—roczyć 12 m; 

6) ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów gos”o-

darczych, garawy oraz budyn—ów związanych  
z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą liczona 
od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym wej-

`ciu do budyn—u do na–wywszego ”un—tu dachu 
nie mowe ”rze—roczyć 9 m; 

7) dachy budyn—ów miesz—alnych i usJugo-

wych dwus”adowe, naczóJ—owe lub wielos”ado-

we o ”rzedJuwone– —alenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 30° ｦ 45°, ”o—ryte dachów—ą cera-

miczną lub cementową, materiaJami dachów—o-

podobnymi oraz blachą, ”rzy czym do”uszcza się 
w”rowadzenie lu—arn i innych elementów wzbo-

gaca–ących formę dachu; 
8) dachy budyn—ów gos”odarczych dwus”a-

dowe o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachów—o”odobnymi oraz blachą, 
do”uszcza się –ednos”adowe w ”rzy”ad—u dobu-

dowy do innych budyn—ów lub lo—alizowanych 
”rzy granicy dziaJ—i, minimalny —ąt nachylenia 
”oJaci dachowych 10°; 

9) na terenach oznaczonych symbolami  

7 MNU i 8 MNU ”oziom ”osadz—i budyn—ów 
mieszkalnych nalewy wynie`ć 120 cm ”owywe– 
naturalnego ”oziomu terenu z uwagi na zagrowe-

nie ”owodzią; 
10) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
60 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia za-

budowy 35 % (nie dotyczy dziaJe— przekraczają-
cych ww. ws—auni—i); 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie ”owinna być mnie–sza niw 40 % ”o-

wierzchni dziaJ—i; 
12) minimalna szero—o`ć wydzielone– drogi 

wewnętrzne– ”owinna wynosić 6 m; 
13) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

mie–sc ”osto–owych dla samochodów uwyt—owni-

—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci 
o—re`lone– w § 12 ustŁ 2Ł 

3Ł W za—resie szczegóJowych zasad i warun-

—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) ”odziaJ terenu na dziaJ—i zabudowy miesz-

kaniowo - usJugowe– w o”arciu o nastę”u–ące 
zasady: 

a) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owinna 
wynosić 20 m; 
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b) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i ”owinna 
wynosić 1000 m2; 

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu pod-

lega–ącego ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie 
dziaJ—i o ”arametrach o—re`lonych w ustŁ 3 ”—t 1, 
do”uszcza się ”omnie–szenie ”owierzchni –edne–  
z nowo wydzielonych dziaJe— ma—symalnie o 20 % 
minimalne– ”owierzchni o—re`lone– w ustŁ 3 ”—t 1 

(dotyczy s—ra–nych dziaJe—); 
3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 

”asa drogi ”owinien wynosić 70°- 110°Ł 
 

§ 19Ł Tereny usJug komercyjnych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1 U - 4 U. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią usJugi —omercy–ne; 
2) do”uszcza się lo—alizac–e: 
a) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
b) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia podstawowego, miejsc parkingowych i gara-

wy wolnosto–ących oraz dróg wewnętrznych, 
c) miesz—aL towarzyszących stanowiących nie 

więce– 30 % ”owierzchni uwyt—owe– obie—tu usJu-

gowego, 

d) urządzeL s”ortowo ｦ rekreacyjnych. 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) wymóg —sztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ist-

nie–ących budyn—ów usJugowych zgodnie z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi oraz zasadami 
—sztaJtowania zabudowy ustalonymi w ”—t 3-6; 

3) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywane– zabudowy usJugowe– nie mowe 
”rze—roczyć 3 —ondygnac–i nadziemnych; 

4) wyso—o`ć nowe– oraz ”rzebudowywane–  
i rozbudowywane– zabudowy usJugowe– liczona 
od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym wej-

`ciu do budyn—u do na–wywszego ”un—tu dachu 
nie mowe ”rze—roczyć 12 m, a budyn—ów gos”o-

darczych 9 m; 

5) dachy budyn—ów usJugowych dwus”adowe 
lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, —ąt nachylenia ”oJaci dachowych 20° ｦ 

45°, ”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową 
oraz materiaJami dachów—o”odobnymi, do”uszcza 
się stosowanie dachów dostosowanych do wzglę-
dów technicznych i technologicznych (w tym da-

chów ”Jas—ich); 
6) dachy budyn—ów gos”odarczych dwus”a-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub cementową 
oraz materiaJami dachów—o”odobnymi, do”uszcza 

się –ednos”adowe w ”rzy”ad—u dobudowy do 
innych budyn—ów lub lo—alizowanych ”rzy grani-

cy dziaJ—i, minimalny —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 10°; 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
75 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 50 % (nie dotyczy dziaJe— istnie–ących 
”rze—racza–ących ww. ws—auni—i); 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 25 % ”owierzchni 
dziaJ—i; 

9) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach ”rzeznaczenia ”odstawowego 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów uwyt—owni-

—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci 
o—re`lone– w § 12 ustŁ 2Ł 

3Ł W za—resie szczegóJowych zasad i warun-

—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
”odziaJ terenu na dziaJ—i zabudowy usJugowe–  
w o”arciu o nastę”u–ące zasady: 

1) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owinna 
wynosić 20 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i ”owinna 
wynosić 1000 m2; 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogi ”owinien wynosić 70° - 110°Ł 

 

§ 20Ł Teren usJug ”ublicznych, oznaczony na 

rysunku planu symbolem UP. 

1. W zakresie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu stanowią 

usJugi ”ubliczne (istnie–ący budyne— ”rzedsz—ola); 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) miesz—aL towarzyszących wbudowanych sta-

nowiących nie więce– niw 30 % ”owierzchni uwyt-

kowe– obie—tu usJugowego ”od warun—iem nie ”o-

wodowania —onfli—tów z fun—c–ą ”odstawową, 
b) zieleni urządzone– w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
c) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– oraz 

—omuni—ac–i, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rze-

znaczenia podstawowego, miejsc parkingowych  

i garawy wolnosto–ących, z wy—luczeniem ”ar—owa-

nia samochodów o no`no`ci ”owywe– 3,5 t, 
d) urządzeL i obie—tów s”ortowo ｦ rekreacyj-

nych. 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 

1) Rozbudowę i ”rzebudowę istnie–ących bu-

dyn—ów usJugowych ”od warun—iem dostosowa-

nia czę`ci ”ro–e—towane– budyn—ów do istnie–ące– 
formy archite—toniczne–, zgodnie z obowiązu–ą-
cymi ”rze”isami odrębnymi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie mowe ”rze—roczyć  
70 % powierzchni terenu; 
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3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być mnie–sza niw 30 % ”owierzchni 
terenu; 

4) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJasno`ci, 
w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc 

”osto–owych dla samochodów uwyt—owni—ów sta-

Jych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci o—re`lone– 
w § 12 ustŁ 2Ł 

5) obowiąze— wy”osawenia budyn—ów uwy-

teczno`ci ”ubliczne– w urządzenia za”ewnia–ące 

dostę”no`ć tych budyn—ów osobom nie”eJno-

s”rawnym co na–mnie– do wyso—o`ci ”ierwsze– 
—ondygnac–i, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 21Ł Teren usJug kultury sakralnej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem UKs. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu stanowią 
usJugi —ultury sa—ralne– ｦ istnie–ący —o`cióJ  
”ŁwŁ _wŁ Francisz—a z Asywu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
b) obie—tów maJe– archite—tury, 
c) urządzeL —omunikacji i infrastruktury tech-

niczne– ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia podstawowego. 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz zagos”odarowania tere-

nu ustala się obowiąze— zachowania istnie–ące– 
formy architektonicznej —o`cioJa, ”rzy –ego mo-

dernizacji, przebudowie i rozbudowie. 

 

§ 22Ł Teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem US. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu stanowią 

usJugi s”ortu i re—reac–i; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
b) obie—tów usJugowych związanych z ”rze-

znaczeniem podstawowym (boiska sportowe) 

oraz usJug —ultury o ma—symalne– ”owierzchni 
zabudowy nie ”rze—racza–ące– 300 m2, 

c) obie—tów maJe– archite—tury, 
d) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne– ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia podstawowego, miejsc parkingowych te-

renowych, z wykluczeniem parkowania samo-

chodów o no`no`ci ”owywe– 3,5 tŁ 
2. W zakresie zasad ochrony i —sztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) wyso—o`ć obie—tów usJugowych liczona od 
”oziomu terenu do na–wywszego ”un—tu dachu nie 
mowe ”rze—roczyć 12 m; 

2) nalewy stosować dachy dwus”adowe, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, ”o—ryte da-

chów—ą oraz materiaJami dachów—o”odobnymi, —ąt 
nachylenia ”oJaci dachowych 20° - 45°, do”uszcza 
się dachy dostosowane do względów techniczno ｦ 

technologicznych, w tym dachy ”Jas—ie; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
80 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 20 %; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 20 % ”owierzchni 
dziaJ—i; 

5) obowiąze— wyznaczenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach ”rzeznaczenia ”odstawowego 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów uwyt—owni-

—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci 
1 mie–sce na 10 uwyt—owni—ów; 

6) od strony drogi dojazdowej (6 KDD) wpro-

wadza się obowiąze— nalewytego zabez”ieczenia 
terenu s”ortowego w s”osób za”ewnia–ący bez-

”ieczeLstwo ”rzebywa–ącym na bois—u oraz na 
terenach ”rzylegJychŁ 

 

§ 23Ł Teren produkcji gospodarki polowej, 

ogrodnicze– i zwierzęce– oraz obsJugi rolnictwa, 
oznaczony na rysunku planu symbolem RU. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stano-

wią: obie—ty ”rodu—c–i gos”odar—i ”olowe–, 
ogrodnicze– i zwierzęce– oraz obsJugi rolnictwa 
(s—Jady, magazyny oraz zabudowa usJugowa); 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) w obiekcie zabytkowym ｦ spichlerzu do-

”uszcza się fun—c–e usJugowe ta—ie –a— usJugi 
—ultury, usJugi gastronomii oraz inne (hotel), 

b) zieleni urządzone–, w tym zadrzewieL i za-

—rzewieL, 
c) urządzeL —omuni—ac–i i infrastru—tury tech-

niczne–, ”eJniących sJuwebną rolę wobec ”rzezna-

czenia ”odstawowego, dróg wewnętrznych oraz 
miejsc parkingowych, 

d) elementów re—lamowych i informacy–nych 
sytuowanych zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu ustala się: 

1) wymóg —sztaJtowania zabudowy w s”osób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem; 

2) do”uszcza się modernizac–ę i rozbudowę 
istnie–ących budyn—ów oraz zmianę s”osobu 
uwyt—owania zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isa-

mi odrębnymi oraz zasadami —sztaJtowania zabu-

dowy ustalonymi w pkt 3 i 4; 

3) wyso—o`ć nowych oraz ”rzebudowywanych 
i rozbudowywanych obie—tów związanych z ”ro-

du—c–ą rolniczą, ”rodu—cy–no ｦ usJugowych, ma-

gazynowych dostosowana do wymogów tech-
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niczno ｦ technologicznych, ale nie powinna prze-

—roczyć wyso—o`ci 12 m licząc od ”oziomu tere-

nu do na–wywszego ”un—tu dachu; 
4) dachy obie—tów: ”rodu—cy–nych, ”rodu—cyj-

no ｦ usJugowych, magazynowych dostosowane 
do wymogów techniczno ｦ technologicznych,  

w tym dachy ”Jas—ie; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie ”owinna ”rze—roczyć 
75 % ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia 
zabudowy 50 %; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie ”owinna być mnie–sza niw 25 % powierzchni 

dziaJ—i; 
7) obowiąze— wydzielenia w obrębie wJasno`ci, 

w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc 

”osto–owych dla samochodów uwyt—owni—ów sta-

Jych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci o—re`lone– 
w § 12 ustŁ 2; 

8) przy realizacji nowych ogrodzeL od frontu 
dziaJ—i w”rowadza się nastę”u–ące zasady: 

a) ogrodzenie awurowe o ma—symalne– wyso-

—o`ci 200 cm, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowychŁ 
 

§ 24Ł Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1 R ｦ 19 R. 

1. W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią tereny rolnicze; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) urządzeL i sieci infrastru—tury techniczne– 

(napowietrzne i podziemne), 

b) zadrzewieL i za—rzewieL, 
c) stawów hodowlanych, 

d) niezbędnych dróg do obsJugi terenów rolni-

czych, 

e) urządzeL wodnych —sztaJtu–ących stosun—i 
wodne, w tym urządzeL melioracy–nych i zbiorni-

—ów wodnych, 
f) ciągów ”ieszych i rowerowych (w tym rów-

niew szla—ów turystycznych); 
3) za—azu–e się lo—alizac–i wszel—ich obie—tów 

kubaturowych. 

 

§ 25Ł Tereny wód `ródlądowych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 WS ｦ 5 WS (cieki 

wodne, rowy melioracyjne). 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią wody `ródlądowe (cieki wodne, rowy me-

lioracyjne). 

2. W zakresie zasad zagospodarowania tere-

nów ustala się: 
1) na—azu–e się ochronę wód ”owierzchnio-

wych wraz z szatą ro`linną w ich na–bliwszym 
sąsiedztwie oraz wód ”odziemnych; 

2) do”uszcza się ”rzy—rycie rowów meliora-

cy–nych oraz ich ”rzeJowenie; 
3) w”rowadza się obowiąze— ”ozostawienia 

wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych  

i cie—ach wodnych o szero—o`ci minimum 3 m ce-

lem za”ewnienia dostę”u do rowów i cie—ów wod-

nych oraz umowliwienia ich —onserwac–i (w tym 
równiew urządzeL wodnych)Ł 

 

§ 26Ł Tereny urządzeL obsJugi zakJadu górni-

czego, oznaczone na rysunku planu symbolami  

                                                1 TG, 2 TG. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią urządzenia obsJugi za—Jadu górniczego - 

”rzeno`ni— ta`mowy urob—u —o”alnianego; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 

technicznej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania tere-

nów ustala się za—az lo—alizac–i wszel—ich obiek-

tów —ubaturowych. 

 

§ 27Ł Tereny urządzeL elektroenergetycznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E - 3 E. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią urządzenia ele—troenergetyczne; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę zieleni oraz dróg 

dojazdowych. 

2Ł W za—resie zasad ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz urządzania terenu 
ustala się: 

1) ada”tac–ę istnie–ących stac–i transformato-

rowych, z do”uszczeniem mowliwo`ci ich moder-

nizac–i lub li—widac–i oraz budowę nowych stac–i; 
2) w ”rzy”ad—u realizac–i obie—tów —ubaturo-

wych wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
9 m licząc od ”oziomu terenu do na–wywszego 
punktu stacji. 

 

§ 28Ł Tereny urządzeL gos”odarki `ciekowej ｦ 

”rze”om”ownie `cie—ów, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami 1 NP, 2 NP. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią urządzenia gos”odar—i `cie—owe– ｦ prze-

”om”ownie `cie—ów; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę zieleni niskiej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) ada”tac–ę istnie–ących ”rze”om”owni `cie-

—ów, z do”uszczeniem mowliwo`ci ich moderniza-

c–i oraz budowę nowych ”rze”om”owni; 
2) ”rzy grodzeniu ”rze”om”owni `cie—ów 

w”rowadza się nastę”u–ące zasady: 

a) ogrodzenie awurowe o ma—symalne– wyso-

—o`ci 150 cm, 
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b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowychŁ 
 

§ 29Ł Teren urządzeL obsJugi komunikacji sa-

mochodowej ｦ parking, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KS. 

1. W zakresie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu stanowią 

urządzenia obsJugi —omuni—ac–i samochodowe– - 

parking; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
b) zieleni izolacyjnej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) nasadzenia zieleni izolacyjnej na granicy z te-

renami zabudowy mieszkaniowej; 

2) stanowiska postojowe i jezdnia manewrowa 

”owinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co 
na–mnie– gruntową stabilizowaną ze s”ad—iem 
za”ewnia–ącym s”Jyw wody; 

3) od”rowadzanie wód o”adowych z terenu 
parkingu do projektowanej kanalizacji deszczowej 

”o u”rzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach 
zabez”iecza–ących ”rzed ”rzedostawaniem się 
”rodu—tów ro”o”ochodnych i ”ias—uŁ 

 

§ 30Ł Teren drogi klasy GP - gJówne– ruchu 
przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDGP. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga klasy GP - gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
w ciągu drogi —ra–owe– nr 45 źJoczew ｦ Opole - 

ChaJu”—i; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) dodatkowej jezdni (na obszarze poszerzenia) 

oraz towarzyszących obie—tów ”omocniczych, 
b) chodni—a i `ciew—i rowerowe– lub `ciew—i 

pieszo ｦ rowerowej, 

c) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– za 

zgodą zarządcy drogi w tym równiew związanych 
z od”rowadzaniem i ”odczyszczaniem wód o”a-

dowych odprowadzanych z jezdni, 

d) `rod—ów ochrony czynne– zmnie–sza–ące– 
uciąwliwo`ć drogi (e—rany naturalne z zieleni, ekrany 

akustyczne), 

e) w ramach wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb 
—sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: ”asów 
zieleni izolacy–ne–, obie—tów maJe– archite—tury 
oraz urządzeL technicznychŁ 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się: 
1) szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących 

- 50 m (”oszerzenie istnie–ące– drogi —ra–owe–  
nr 45 od 30 m do 36 m); 

2) s—rzywowanie drogi gJówne– ruchu ”rzys”ie-

szonego z drogą zbiorczą (1 KŚź) na warun—ach 

o—re`lonych ”rzez zarządcę drogi gJówne– ruchu 
przyspieszonego; 

3) —rzywowania drogi z sieciami infrastruktury 

techniczne– na warun—ach o—re`lonych ”rzez za-

rządców sieci i zarządcę drogi; 
4) wy—lucza się z–azdy i wy–azdy bez”o`rednio 

z terenów ”rzylegJych do terenu drogi gJówne– 
ruchu przyspieszonego. 

 

§ 31Ł Tereny dróg klasy ź - zbiorcze, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1 KDZ, 2 KDZ 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią drogi —lasy ź ｦ zbiorcze: 

a) w ciągu drogi wo–ewódz—ie– nr 415 źimnice 
MaJe ｦ Rogów ｦ Krapkowice, 

b) w ciągu drogi ”owiatowe– nr 1716 IO Kąty 
Opolskie ｦ źimnice MaJe; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) towarzyszących obie—tów ”omocniczych, 
b) chodni—ów i `ciewe— rowerowych lub `cie-

we— ”ieszo ｦ rowerowych, 

c) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– za 
zgodą zarządcy drogi w tym równiew związanych 
z od”rowadzaniem i ”odczyszczaniem wód o”a-

dowych odprowadzanych z jezdni, 

d) w ramach wymagaL wyni—a–ących z ”o-

trzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: ”a-

sów zieleni izolacy–ne–, obie—tów maJe– archite—tu-

ry oraz urządzeL technicznychŁ 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się: 
1) minimalna szero—o`ć dróg w liniach rozgra-

nicza–ących - 20 m (dopuszczalne miejscowe 

zmnie–szenie linii rozgranicza–ących za zgodą i na 
warun—ach zarządcy drogi); 

2) s—rzywowanie drogi zbiorcze– z drogą gJów-

ną ruchu ”rzys”ieszonego na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządcę drogi gJówne– ruchu ”rzy-

spieszonego; 

3) s—rzywowanie dróg zbiorczych z drogami do-

–azdowymi, ciągami ”ieszo ｦ jezdnymi oraz dro-

gami trans”ortu rolnego na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządców dróg zbiorczych; 
4) —rzywowania dróg zbiorczych z sieciami in-

frastru—tury techniczne– na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządców sieci i zarządców drógŁ 
 

§ 32Ł Tereny dróg klasy Ś - dojazdowe, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1 KDD ｦ 12 KDD. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią drogi —lasy Ś ｦ dojazdowe; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) chodni—ów i `ciewe— rowerowych, 
b) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
c) w ramach wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb 

—sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: ”asów 
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zieleni izolacy–ne–, obie—tów maJe– archite—tury 
oraz urządzeL technicznychŁ 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się: 
1) minimalna szero—o`ć dróg w liniach rozgra-

nicza–ących ｦ 15 m w przekroju drogowym oraz 

10 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miej-

scowe zmnie–szenie linii rozgranicza–ących zgod-

nie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku 

planu); 

2) minimalna szero—o`ć –ezdni z dwoma ”asa-

mi ruchu ｦ 5 m; 

3) s—rzywowania dróg do–azdowych z drogami 
zbiorczymi na warun—ach o—re`lonych ”rzez za-

rządcę dróg zbiorczych; 
4) s—rzywowania dróg do–azdowych z ciągami 

pieszo ｦ jezdnymi oraz drogami transportu rolne-

go na warun—ach o—re`lonych ”rzez zarządcę 
dróg do–azdowych; 

5) —rzywowania dróg do–azdowych z sieciami 
infrastru—tury techniczne– na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządców sieci i zarządcę drógŁ 
 

§ 33Ł Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 KDW, 2 KDW. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga wewnętrzna; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) chodni—ów, 
b) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
c) ”asów zieleni izolacy–ne–, obie—tów maJe– 

archite—tury oraz urządzeL technicznychŁ 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się: 
1) minimalna szero—o`ć dróg w liniach rozgrani-

cza–ących ｦ 8 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-

szenie linii rozgranicza–ących zgodnie z lo—alnymi 
uwarunkowaniami jak na rysunku planu); 

2) s—rzywowania drogi wewnętrzne– z drogami 
do–azdowymi na warun—ach o—re`lonych ”rzez 
zarządcę dróg do–azdowych; 

3) —rzywowania drogi wewnętrzne– z sieciami 
infrastruktury techniczne– na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządców sieciŁ 
 

§ 34Ł Tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych we-

wnętrznych, oznaczone na rysun—u ”lanu symbo-

lami 1 KDp ｦ 4 KDp. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią ciągi ”ieszo-jezdne; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 
technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się mini-

malną szero—o`ć ciągu ”ieszo ｦ jezdnego w li-

niach rozgranicza–ących ｦ 5 m. 

§ 35Ł Teren ciągu ”ieszego, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KX. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

ciąg ”ieszy; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 

technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się mini-

malna szero—o`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgra-

nicza–ących ｦ 3 m. 

 

§ 36Ł Tereny dróg trans”ortu rolnego, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1 KDR ｦ 3 KDR. 

1Ł W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów sta-

nowią drogi trans”ortu rolnego; 
2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 

technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów —omuni—ac–i ustala się mini-

malną szero—o`ć drogi transportu rolnego w li-

niach rozgranicza–ących ｦ 5 m. 

 

§ 37Ł Ustala się staw—ę ”rocentową, o —tóre– 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym: 

1. dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami: 1 RM ｦ 8 RM, 1 MN ｦ 13 MN, MW, 

RMU, 1 MNU ｦ 8 MNU, 1 U ｦ 4 U, RU w wyso-

—o`ci 20 %, 
2Ł dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 

symbolami: US, UP, UKs, 1 R ｦ 19 R, 1 WS ｦ  

5 WS, 1 TG, 2 TG, 1 E ｦ 3 E, KS, KDGP, 1 KDZ,  

2 KDZ, 1 KDD ｦ 12 KDD, 1 KDW, 2 KDW, KX,  

1 KDp ｦ 4 KDp, 1 KDR ｦ 3 KŚR w wyso—o`ci 0,1 %Ł 
 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

§ 38Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prósz—owaŁ 
 

§ 39Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iegoŁ 

 

§ 40Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie 
internetowe– gminy Prósz—ówŁ 

 

 Przewodnicząca Rady 

Klaudia Lakwa 
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źaJączni— nr 1 

do uchwaJy nr VIIIł63ł2011 

Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr VIIIł63ł2011 

Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w "Zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Zimnice MaJe, gmina 
Prószków" inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

§ 1Ł Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego 

”lanu zawartymi w tre`ci uchwaJy, ustala się sfi-
nansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

§ 2Ł1Ł Ustala się, we uródJem finansowania in-

westyc–i i zadaL, o —tórych mowa w § 1 będą: 
1) `rod—i wJasne gminy; 
2) `rod—i zewnętrzne w ramach m.in.: 

- dotacji unijnych, 

- dotac–i samorządu wo–ewództwa, 
- dotac–i i ”owycze— z funduszy celowych, 
- —redytów i ”owycze— ban—owych, 
- innych `rod—ów zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach 

”orozumieL o chara—terze cywilno - prawnym lub  

w formie partnerstwa publiczno - prywatnego,  

a ta—we wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 

2Ł Ustala się mowliwo`ć wy—orzystania innych 
uródeJ finansowania nie wymienionych w ustŁ 1, 
w tym równiew finansowania inwestyc–i ze `rod-

—ów ”rywatnychŁ 
 

§ 3Ł Wykonanie finansowania inwestycji po-

wierza się Burmistrzowi Prósz—owaŁ 
 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr VIIIł63ł2011 

Rady Mie–s—ie– w Prósz—owie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do ”rojektu ｭźmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

źimnice MaJe, gmina Prószkówｬ ”odczas wyJowe-

nia do ”ublicznego wglądu 

 

źe względu na bra— uwag wniesionych do ”ro-

jektu zmiany ”lanu ”odczas wyJowenia do ”ublicz-

nego wglądu Rada Mie–s—a w Prósz—owie nie 
”rzy–mu–e rozstrzygnięć zgodnie z artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, ze zmianami). 
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ANEKS NR 1 

 

zawarty w dniu 12 lipca 2011 r. 

 

do ”orozumienia zawartego w dniu 3ń marca 2Ńńń roku ”omiędzy Wojewodą O”olskim  
a Śyrektorem O”olskiego OddziaJu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu źdrowia 

 

”omiędzy: 
1. Wojewodą O”olskim 

Panem Ryszardem WilczyLs—im 

a 

2. Dyrektorem O”olskiego OddziaJu Wojewódz-

kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu  

Panem Filipem Nowakiem 

 

§ 1Ł źaJączni— nr 1 do ”orozumienia otrzymu-

–e brzmienie o—re`lone w zaJączni—u nr 1 do ni-

niejszego aneksu. 

§ 2Ł Ninie–szy ane—s s”orządzono w czterech 
jednobrzmiących egzem”larzach, ”o dwa dla 
—awde– stronyŁ 

 

§ 3Ł Ninie–szy ane—s wchodzi w wycie z dniem 
ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewódz-

twa Opolskiego. 

 

Wojewoda Opolski  

Ryszard WilczyLski 
Dyrektor OOW NFZ  

Filip Nowak 

  


