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§ 19. Nauczyciel“m zatrudni“nym w nie”eJnym 
wymiarze g“dzin za–ęć dyda—tycznych, wycho-

wawczych i “”ie—uLczych d“dat—i, “ —tórych mowa 

w § 4, ”rzysJugu–ą w wys“—“`ci ”r“”“rc–“nalne– d“ 
wymiaru zatrudnienia. 

 

§ 20. Tracą m“c d“tychczas“we uregul“wania 
d“tyczące wys“—“`ci “raz szczegóJ“wych warun-

—ów ”rzyznawania nauczyciel“m d“dat—ów: za 

wysJugę lat, m“tywacy–neg“, fun—cy–neg“ i za wa-

run—i ”racy “raz szczegóJ“wy s”“sób “bliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny d“raunych zastę”stw –a— równiew szczegóJo-

we zasady ”rzyznawania i wy”Jacania d“dat—u 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 

sz—“Jach i w ”rzedsz—“lach ”r“wadz“nych ”rzez 
Gminę Lubsza.  
 

13 

445 

14 

UCHWAIA NR XLIVł450ł09 

 RADY MIASTA OPOLA 

 z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie nadania placowi publicznemu w rozszerzeniu ulŁ WrocJawkiej nazwy:  
"Rondo pJk. Ryszarda KukliLskiego" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. 

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

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

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

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

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

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

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 

Rada Miasta Opola postanawia:  

 

§ 1. Plac“wi ”ublicznemu ”“J“w“nemu w O”“lu 
w r“zszerzeniu ul. Wr“cJaws—ie– w “—“licy nr 119 

nadać nazwę: ｭR“nd“ ”J—. Ryszarda Ku—liLs—ieg“ｬ. 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”“wierza się Prezyden-

towi Miasta Opola. 

 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 
dni od dnia “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“. 

 

Przew“dniczący Rady  
Dariusz SmagaJa 
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UCHWAIA NR XXXIł289ł09 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków  
(czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia)  

 

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

8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym (Śz. U.  
z 2001 r. Nr 142, ”“z. 1591 z ”óun. zm.) “raz  
art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

z ”óun. zm.), w nawiązaniu d“ uchwaJy Nr IV/ 
24/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 

2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

neg“ wsi Szczedrzy— i Pust—ów (czę`ć “brębu 
Szczedrzy— “raz czę`ć “brębu Sch“dnia) i ”“ 
stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwa-

run—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rze-

strzennego Gminy Ozime— uchwal“neg“ uchwaJą  
Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 

grudnia 2006 r., na wniosek Burmistrza, Rada Miej-

ska w Ozimku uchwala: 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

neg“ wsi Szczedrzy— i Pust—ów (czę`ć “brębu 
Szczedrzy— “raz czę`ć “brębu Sch“dnia) 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne planu 

 

§ 1.1. Plan “be–mu–e dwa “bszary. Obszar 
pierwszy - wie` Szczedrzy— i wie` Pust—ów “ ”o-

wierzchni 529 ha, obszar drugi - Jedlice o po-

wierzchni 18,9 ha. 

2. Granicę “”rac“wania ”lanu wyznacza–ą: 
1) dla obszaru pierwszego (Szczedrzyk i Pust-

—ów): 
a) “d ”óJn“cy ｦ granica administracy–na z gminą 

Turawa, 

b) od zachodu ｦ wschodnia granica lasu, droga 

d“ Śębs—ie– Kuuni, dr“ga grunt“wa (”rzedJuwenie  
ul. Śaniec—ie–), ulica Le`na, 

c) “d ”“Judnia ｦ dr“ga grunt“wa i rów meli“ra-

cy–ny zl“—aliz“wane ”“ ”“Judni“we– stronie zainwe-

stowania ulicy Zielonej, 

d) od wschodu ｦ rów meli“racy–ny i dr“ga grun-

towa prowadzone po wschodniej stronie zainwe-

st“wania wzdJuw ulicy Rybac—ie–, O”“ls—ie–, Po-

wstaLców _ląs—ich i Ozims—ie–, 
2) dla obszaru drugiego (Jedlice): 

a) “d ”óJn“cy ｦ granica administracy–na z gminą 
Turawa, 

b) od wschodu ｦ rze—a MaJa Panew, 
c) “d zach“du i ”“Judnia ｦ rów meli“racy–ny. 
 

§ 2.1. Ustalenia ”lanu zawarte są w f“rmie: 
1) tekstowej ｦ ninie–sze– uchwaJy zawiera–ące– 

ustalenia “—re`l“ne w § 3; 
2) graficznej: 

a) rysunek planu nr 1 ｦ sporządz“ny na —“”ii 
mapy zasadniczej w skali 1 : 2000 zawiera–ący 
ustalenia ”rzestrzenne stan“wiący zaJączni— nr 1 do 

ninie–sze– uchwaJy i będący –e– integralną czę`cią, 
b) rysunek planu nr 2 ｦ zasady modernizacji, roz-

bud“wy i bud“wy systemów infrastru—tury technicz-

nej ｦ na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2000, 

będący zaJączni—iem nr 2 d“ ninie–sze– uchwaJy i sta-

n“wiący –e– integralną czę`ć.  
2. Integralną czę`cią ninie–sze– uchwaJy są rów-

niew —“le–ne zaJączni—i zawiera–ące: 
1) r“zstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– “ s”“s“bie roz-

patrzenia uwag do projektu planu ｦ zaJączni— nr 3; 
2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie re-

alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne– nalewących d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania ｦ 

zaJączni— nr 4. 

§ 3.1. Przedmi“tem ustaleL ”lanu –est “—re`le-

nie: 

1) ”rzeznaczenia terenu, ”arametrów i ws—auni-

—ów —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“darowania 

terenów “raz zasad “chr“ny i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego ｦ r“zdziaJ 2. 

2) zasad “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy i krajo-

brazu kulturowego ｦ r“zdziaJ 3. 
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów “raz dóbr —ultury ws”óJczesne– ｦ r“zdziaJ 4, 
4) granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów 

lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, ustalonych 

na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym narawo-

nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi ｦ rozdziaJ 5, 
5) szczegóJ“wych zasad i warun—ów scalania i 

”“dziaJu nieruch“m“`ci “b–ętych ”lanem mie–sco-

wym ｦ r“zdziaJ 6, 
6) szczególnych warun—ów zag“s”“dar“wania 

terenów “raz “graniczeL w ich uwyt—“waniu, w tym 

zakaz zabudowy ｦ r“zdziaJ 7, 
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji ｦ r“zdziaJ 8, 
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej ｦ r“zdziaJ 9, 
9) stawe— ”r“cent“wych dla nieruch“m“`ci, —tó-

rych wart“`ć wzrasta w związ—u z uchwaleniem 

planu ｦ r“zdziaJ 10, 
10) ustaleL —“Lc“wych ｦ r“zdziaJ 11. 
2. Na “bszarze “b–ętym ”lanem nie wystę”u–ą 

”rzesJan—i d“ “—re`lenia: 
1) wymagaL d“tyczących —sztaJt“wania ”rze-

strzeni publicznych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

r“wania, urządzania i uwyt—“wania terenów, 
stąd tew nie ustala się wymagaL w tym za—resie. 
 

§ 4. na rysun—u ”lanu nr 1 “b“wiązu–ą nastę”u-

–ące “znaczenia graficzne: 
1) granica “bszaru “b–ęteg“ ”lanem mie–sco-

wym; 

2) linie r“zgranicza–ące tereny “ równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) “b“wiązu–ące linie zabud“wy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru za-

byt—ów; 
6) “bie—ty zabyt—“we “b–ęte “chr“ną ustaleniami 

planu; 

7) granica strefy ochrony konserwatorskiej za-

byt—“weg“ u—Jadu ruralistycznego; 

8) granica strefy ochrony archeologicznej; 

9) granice stref sanitarnych od terenu cmenta-

rza; 

10) granica strefy ”“`rednie– “chr“ny sanitarne– 
czwart“rzęd“weg“ u–ęcia w“dy; 

11) granica “bszaru chr“ni“neg“ —ra–“brazu ｭLa-

sy Stobrawsko ｦ Turaws—ieｬ; 
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12) granica obszaru chr“ni“neg“ siedlis—a Ją—o-

wego; 

13) pomnik przyrody; 

14) symb“le liter“we “—re`la–ące ”rzeznaczenie 

terenów wyznacz“nych liniami r“zgranicza–ącymi: 
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

MW tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, 

ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

U tereny zabud“wy usJug“we–, 
UO tereny zabud“wy usJug “`wiaty, 
UKR tereny zabud“wy usJug —ultu religijnego, 

US tereny zabud“wy usJug“we– s”“rtu i re—re-

acji, 

R tereny rolnicze, 

ZLD tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia, 

PU tereny “bie—tów ”r“du—cy–nych, usJugo-

wych “raz s—Jadów i magazynów, 
ZL tereny lasów, 
ZP tereny zieleni urządz“ne–, 
ZW tereny zieleni nieurządz“ne–, 
ZC teren cmentarza, 

WS tereny wód ”“wierzchni“wych, 
KD tereny dróg ”ublicznych: 
      KDZ - zbiorcze, 

      KDL - lokalne, 

      KDD - dojazdowe, 

KŚW tereny dróg wewnętrznych, 
KPR tereny ciągów ”iesz“ ｦ rowerowych, 

KS teren parkingu,  

G,W tereny infrastruktury technicznej: 

      G - gazownictwo, 

      W ｦ w“d“ciągi. 
2. Na rysunku planu nr 1 wystę”u–ą równiew 

oznaczenia dodatkowe ｦ informacyjne: 

1) granica administracyjna gm. Ozimek; 

2) na”“wietrzna sieć ele—tr“energetyczna wraz 

ze strefą techniczną; 
3) stacje transformatorowe; 

4) gaz“wa sieć wys“—ieg“ ci`nienia wraz ze 
strefą techniczną; 

5) hydroizobaty; 

6) zasięg ”“w“dzi z li”ca 1997 r.; 
7) ”r“”“n“wane linie ”“dziaJu terenów na dziaJ—i 

budowlane. 

3. Na rysun—u ”lanu nr 2 wystę”u–ą nastę”u–ące 
oznaczenia graficzne: 

1) wymienione w ust. 1 pkt 1 ｦ 14; 

2) wymienione w ust. 2 pkt 1 do 4; 

3) istnie–ących tras sieci infrastruktury technicz-

nej; 

4) schematów ”r“–e—t“wanych tras sieci infra-

struktury technicznej przedstawiających zasady 

“bsJugi; 

5) istnie–ących “raz ”r“–e—t“wanych urządzeL in-

frastruktury technicznej okre`l“nych symb“lem 
graficznym tego urządzenia. 

§ 5.1. Ile—r“ć w ninie–sze– uchwale –est m“wa “: 
1) budynku typu bungalow ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć –edn“—“ndygnacy–ny budynek mieszkalny 

bez ”“ddasza uwyt—owego lub strychu, z dachem  

“ —ącie nachylenia nie ”rze—racza–ącym 20 st“”ni; 
2) dziaJce budowlanej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć nieruch“m“`ć grunt“wą lub dziaJ—ę gruntu, 
—tóre– wiel—“`ć, cechy ge“metryczne, d“stę” d“ 
dr“gi ”ubliczne– “raz wy”“sawenie w urządzenia 
infrastru—tury techniczne– s”eJnia–ą wym“gi realiza-

c–i “bie—tów bud“wlanych wyni—a–ące z ”rze”isów 
“drębnych; 

3) dziaJalno`ci nieuciąwliwej, usJudze nieuciąwli-
wej ｦ –est t“ ta—i s”“sób zag“s”“dar“wania, uwyt-

kowania i gospodarowania obiektami i terenami, 

—tóry nie wy—racza ”“za ramy uzys—anych ”“zwo-

leL i nie ”“w“du–e ”rze—r“czenia standardów –a—o-

`ci `r“d“wis—a “—re`l“nych w ”rze”isach “dręb-

nych, a —tóre– ewentualna uciąwliw“`ć “granicza się 
d“ granicy dziaJ—i bud“wlane–, lub granicy terenu d“ 
—tóreg“ inwest“r ”“siada tytuJ ”rawny; 

4) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć linię, wzdJuw —tóre– nalewy sytu“wać 
budynki o funkcji podstawowej terenu; 

5) planie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustalenia 
”lanu zawarte w te—`cie i na rysun—ach ”lanu 
zg“dnie z § 3 i § 4, d“tyczące terenów “ —tórych 
m“wa w § 1; 

6) przeznaczeniu podstawowym ｦ jest to prze-

znaczenie terenu, —tóre ”rzewawa ”“wierzchni“w“  
i fun—c–“nalnie na dziaJce bud“wlane– lub na terenie 
d“ —tóreg“ inwest“r ”“siada tytuJ ”rawny; 

7) przeznaczeniu uzupeJniającym, funkcji uzu-

peJniającej ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rzeznacze-

nie terenu inne niw ”“dstawowe, —tóre uzu”eJnia 
”rzeznaczenie ”“dstaw“we lub m“we z nim ws”óJ-
istnieć na warun—ach “—re`l“nych w ”lanie; 

8) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć “d”“wiednie ”rze”isy “b“wiązu–ących 
ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi; 

9) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć ”“wierzchnię —“ndygnac–i ”arter“we– bu-

dyn—u lub sumę ”“wierzchni ”arterów wszyst—ich 
budyn—ów zna–du–ących się na “—re`l“ne– dziaJce 
lub terenie, licz“ną w zewnętrznym “brysie budyn-

ku; 

10) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｦ 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć grunt r“dzimy “raz w“dę 
”“wierzchni“wą na terenie dziaJ—i bud“wlane–,  
a ta—we 50% sumy ”“wierzchni tarasów i str“”o-

dachów “ ”“wierzchni nie mnie–sze– niw 10 m2 

urządz“nych –a—“ staJe trawni—i lub —wietni—i na 
”“dJ“wu za”ewnia–ącym im naturalną wegetac–ę; 

11) powierzchni wewnętrznej budynku ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć sumę ”“wierzchni wszyst—ich 
—“ndygnac–i budyn—u, mierz“ną ”“ wewnętrznym 
“brysie ”rzegród zewnętrznych budyn—u w ”“zio-

mie ”“dJ“gi, bez ”“mnie–szania “ ”“wierzchnię 
przekroju poziomego konstru—c–i i ”rzegród we-
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wnętrznych, –eweli wystę”u–ą “ne na tych —“ndy-

gnac–ach, a ta—we z ”“wię—szeniem “ ”“wierzchnię 
antresoli; 

12) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
ustalenia planu zawarte w formie graficznej; 

13) usJugach uwyteczno`ci publicznej ｦ nalewy 
przez t“ r“zumieć tereny i “bie—ty z za—resu: —ultu-

ry, —ultu religi–neg“, “`wiaty, nau—i, “”ie—i zdro-

w“tne–, “”ie—i s”“Jeczne– i s“c–alne–, administrac–i 
publiczne–, “bsJugi ban—“we–, turysty—i, s”“rtu  
i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz z budyn-

kami biurowymi, socjalnymi, handlowo ｦ usJugo-

wymi i gastr“n“mią; 
14) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć wys“—“`ć budyn—u mierz“ną “d ”“zi“mu te-

renu ”rzy na–niwe– ”“J“w“nym we–`ciu d“ budyn—u 
lub –eg“ czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej 

budyn—u d“ górne– ”Jaszczyzny str“”u bądu na–wy-

we– ”“J“w“ne– —rawędzi str“”“dachu nad najwywszą 
kondygnac–ą uwyt—“wą, Jącznie z grub“`cią iz“lac–i 
cie”lne– i warstwy –ą “sJania–ące–, alb“ d“ na–wywe– 
”“J“w“ne– górne– ”“wierzchni inneg“ ”rze—rycia; 

15) zabudowie usJugowej ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć budyn—i usJug (w tym s”“rtu i re—reac–i), 
rzemi“sJa “raz handlu. 

2. P“z“staJe “—re`lenia uwyte w ustaleniach ”la-

nu nalewy r“zumieć zg“dnie z definicjami zawartymi 

w “b“wiązu–ących ”rze”isach “drębnych. 
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania tere-

nów oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego 

 

§ 6.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1MN do 118MN ustala się 
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną z nieuciąwliwymi usJugami 
–a—“ fun—c–ą uzu”eJnia–ącą. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się: 

1) m“wliw“`ć ”rzebud“wy, r“zbud“wy, “dbudowy 

i nadbud“wy istnie–ące– zabud“wy miesz—aniowej, 

usJug“we– i g“s”“darcze– z zach“waniem standardów 
“—re`l“nych w ninie–szym ”aragrafie, z zastrzeweniem 
ustaleL § 26 dla “bie—tów zabyt—“wych zl“—aliz“wa-

nych na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, 12MN od 14MN do 18MN, 

21MN, od 23MN do 27MN, 29MN, 32MN, 34MN, 

37MN, 38MN, 49MN, 50MN, 68MN, 69MN, 80MN, 

81MN, 83MN, 92MN, 93MN, 98MN, 99MN i od 

103MN do 106 MN; 

2) realizac–ę n“we– zabud“wy miesz—ani“we– 
–edn“r“dzinne– wraz z niezbędną infrastru—turą 
techniczną i dr“gami, z zastrzeweniem ustaleL za-

wartych w § 29; 

3) l“—alizac–ę usJug i rzemi“sJa –a—“ usJug wbu-

d“wanych w budyne— miesz—alny, —tórych uciąwli-
w“`ć “graniczy się d“ granicy dziaJ—i; 

4) minimalną ”“wierzchnię dziaJ—i bud“wlane– 
”rzy n“wych ”“dziaJach ge“dezy–nych dla l“—aliza-

cji: 

a) budyn—ów w“ln“st“–ących: 
- zlokalizowanych na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami od 42MN do 44MN, 

51MN, 54MN, od 62MN do 64MN, od 67MN do 

74MN, 77MN, 78MN, 80MN, 82MN, 84MN, 

86MN, 91MN, od 93MN do 95MN - 1000 m2, przy 

minimalne– szer“—“`ci dziaJ—i 18,0 m, 
- na ”“z“staJych terenach, niewymienionych  

w lit. a - 800 m2, ”rzy minimalne– szer“—“`ci dziaJ—i 
18,0 m, 

b) zabud“wy bliuniacze– ｦ 400 m2, przy mini-

malne– szer“—“`ci dziaJ—i 14,0 m; 
5) d“–azdy z dr“gi ”ubliczne– d“ dziaJe— bud“w-

lanych “raz d“ budyn—ów i urządzeL z nimi związa-

nych w drugiej linii zabudowy o szer“—“`ci w li-
niach r“zgranicza–ących 5,0 m i minimalne– szero-

—“`ci –ezdni 3,5 m; 
6) budynki mieszkalne i mieszkalno - usJug“we 

w“ln“st“–ące i bliuniacze “ ma—symalne– wys“—“`ci 
10,0 m; 

7) dla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolami od 5MN do 11MN, 13MN, 19MN, 

20MN, 22MN, 28MN, 30MN, 31MN, 33MN, 

35MN, 36MN, od 39MN do 48MN, od 51MN do 

67MN, od 70MN do 79MN, 82MN, od 84MN do 

91MN, od 94MN do 97MN, od 100MN do 102MN  

i od 107MN do 118MN dachy budyn—ów miesz—al-

nych, mieszkalno ｦ usJug“wych dwus”ad“we lub 
wielo”“Jaci“we “ —ącie nachylenia 30  45 stopni, 

—ryte wszyst—imi r“dza–ami dachówe— za wy–ąt—iem 
dachów—i bitumicznej; 

8) dla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolami od 1MN do 4MN, 12MN od 14MN do 

18MN, 21MN, od 23MN do 27MN, 29MN, 32MN, 

34MN, 37MN, 38MN, 49MN, 50MN, 68MN, 

69MN, 80MN, 81MN, 83MN, 92MN, 93MN, 

98MN, 99MN i od 103MN do 106 MN dachy bu-

dyn—ów miesz—alnych, miesz—aln“ ｦ usJug“wych 
dwus”ad“we “ —ącie nachylenia 30  45 stopni, 

—ryte dachów—ą —ar”iów—ą, h“lenders—ą (esów—a), 
za—Jad—“wą ciągni“ną (wJ“bi“na), za—Jad—“wą tJo-

cz“ną (marsyl—a) w —“l“rze ceglastym lub brązo-

wym; 

9) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu - maksymalnie 0,30; 

10) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynne– w ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– ｦ 

60 %; 

11) budyn—i usJug“we, g“s”“darcze i garawe 
w“ln“st“–ące lub –a—“ ”rzybudów—i “ wys“—“`ci nie 
wię—sze– niw 5 m, swą f“rmą archite—t“niczną, 
ge“metrią dachu, —ol“rysty—ą i uwytymi materiaJami 
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elewacy–nymi winny nawiązywać d“ budyn—u 
mieszkalnego lub mieszkalno ｦ usJug“wego, 

12) za”ewnienie staJych mie–sc ”“st“–“wych dla 
sam“ch“dów “s“b“wych w granicach dziaJ—i w 
ilo`ci minimum 2 stan“wis—a; 

13) w ”rzy”ad—u l“—alizac–i usJug wymagane –est 
wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych we-

dJug ws—auni—a: 3 mie–sca ”“st“–“we na 100 m2 

”“wierzchni uwyt—“we– usJug, lecz nie mnie– niw  
1 miejsce postojowe; 

14) dla oznaczonych na rysunku planu nieprze-

—raczalnych linii zabud“wy ustala się minimalne 
odlegJ“`ci usytu“wania “bie—tów bud“wlanych “d 
linii r“zgranicza–ące– tereny “ równym ”rzeznaczeniu 

dla:  

a) 3MN i 4MN ｦ 8,0 m, 

b) 43MN, 44MN, 54MN, 58MN, 59MN, 61MN, 

63MN, 64MN, 86MN,87MN ｦ 7,0 m, 

c) 77MN, 78MN, 83MN ｦ 6,0 m, 

d) 68MN, 76MN, 78MN, 79MN, 80MN, 81MN, 

86MN, 93MN, 96MN, 98MN, 99MN 104MN, 

111MN ｦ 10,0 m, 

e) 75MN, 84MN, 85MN, 87MN, 88MN, 92MN ｦ 

15,0 m, 

f) 91MN ｦ 5,0 i 15,0 m, 

g) 92MN ｦ 7,0 i 12,0 m, 

h) 95MN ｦ 5,0 i 10,0 m, 

i) 98MN ｦ od 6,0 m do 18,0 m, 

j) 103MN ｦ 7,0 m, 15,0 m, 

k) 105MN ｦ 8,0 m, 15,0 m, 

l) 112MN ｦ od 3,5 m do 10,0 m, 

m) 113MN ｦ 8,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

15) dla oznaczonych na rysunku planu obowią-
zu–ących linii zabud“wy ustala się “dlegJ“`ci sytu-

“wania “bie—tów bud“wlanych “d linii r“zgranicza-

–ące– tereny “ równym ”rzeznaczeniu dla:  
a) 2MN, 3MN i 4MN ｦ 10,0 m, 

b) 19MN ｦ 4,0 m, 5,0 m, 

c) 22MN ｦ 4,5 m, 5,5 m, 

d) 23MN - 4,5 m, 

e) 24MN, 49MN, 105MN ｦ 8,0 m, 

f) 25MN, 33MN, 67MN, 69MN, 70MN, 71MN, 

76MN ｦ 6,0 m, 

g) 28MN ｦ 4,5 m, 5,5 m, 8,0 m, 10,0 m, 

h) 32MN ｦ 6,0 m, 8,0 m, 

i) 34MN ｦ 7,5 m, 8,5 m, 

j) 37MN ｦ 7,0 m, 12,0 m, 

k) 66MN ｦ 6,0 m, 7,0 m, 

l) 72MN ｦ 6,0 m, 12,0 m, 

m) 73MN, 75MN ｦ 7,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

16) w przypadku braku graficznego wyznaczenia 

na rysunku planu linii zabudowy: 

a) “d str“ny dr“gi ”ubliczne– “b“wiązu–ą w tym 
za—resie ”rze”isy “drębne, 

b) “d str“ny dr“gi wewnętrzne– ustala się mini-

malną “dlegJ“`ć usytu“wania budyn—ów “d linii 

rozgranicza–ące– tereny zabud“wy miesz—ani“we–  
i dróg wewnętrznych na 4,0 m, 

17) –eweli “b“wiązu–ące linie zabud“wy nie są 
”r“st“”adJe d“ b“cznych granic dziaJ—i, wówczas 
trakt“wać –e nalewy –a—“ linię styczną d“ –edneg“ z 
nar“wni—ów budyn—u z zach“waniem równ“legJ“`ci 
c“ na–mnie– –edne– `ciany d“ granicy dziaJ—i, 

18) przy lokalizacji i projektowaniu nowej zabu-

d“wy nalewy uwzględnić wystę”“wanie strefy ”Jyt-

—ieg“ zalegania ”ierwszeg“ ”“zi“mu wód grunto-

wych oznaczonej graficznie na rysunku planu (hy-

droizobaty 1 i 2 m), 

19) na—az zach“wania “—re`l“nych wym“gami 
”rze”isów “drębnych “graniczeL w uwyt—“waniu 
terenów ”rzylegJych d“ na”“wietrznych linii elek-

tr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia w ramach 
strefy technicznej pokazanej informacyjnie na ry-

sun—u ”lanu (”“ 7,5 m w —awdą str“nę “d “si linii 
elektroenergetycznej).  

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) l“—alizac–i wiel—“”“wierzchni“wych “bie—tów 
handlowych; 

2) l“—alizac–i budyn—ów ty”u bungal“w; 
3) l“—alizac–i n“wych budyn—ów ”rzeznacz“nych 

d“ ch“wu lub h“d“wli zwierząt g“s”“dars—ich,  
z zastrzeweniem ust. 7; 

4) ”rzerywania ciągJ“`ci systemu meli“rac–i i dre-

nawu; 
5) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go, 

6) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

7) wynoszenia pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budyn—u ”“wywe– 1,1 m licząc “d ”“zi“mu terenu; 

8) l“—alizac–i stac–i baz“wych telef“nii —“mór—o-

wej. 

4. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL re—reacy–n“ ｦ 

s”“rt“wych “raz usJug z za—resu agr“turysty—i; 
2) przy nadbud“wie “ ”“ddasze uwyt—“we istnie-

–ących dwu—“ndygnacy–nych budyn—ów miesz—al-

nych oraz przebudowie jednokondygnacyjnych bu-

dyn—ów g“s”“darczych i garawy, “ ile wiąwe się t“ 
ze zmianą —“nstru—c–i dachu wg standardów “—re-

`l“nych w ninie–szym ”aragrafie ｦ –eweli projekto-

wana wys“—“`ć budyn—u ”rze—racza wart“`ć “—re-

`l“ną w ust. 2 ”—t 6 i ”—t 11, wówczas ”arametr 
wysoko`ci nie “b“wiązu–e; 

3) r“zbud“wę istnie–ących budyn—ów zabud“wy 
zagrodowej; 

4) wydzielanie dziaJe— nies”eJnia–ących ”arame-

trów “ —tórych m“wa w ust. 2 ”—t 4 wyJącznie  
w celu ”“”rawy zag“s”“dar“wania nieruch“m“`ci 
sąsiadu–ących, ”“d urządzenia infrastru—tury tech-
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niczne– i dr“gi “raz –eweli wyni—a t“ z wydzielenia 
dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych; 

5) umieszczanie na obiektach reklam w formie 

ne“nów lub szyldów; 
6) ”r“wadzenie r“bót ”rzy ”rzebud“wie i ”“d-

wywszaniu standardu uwyt—“weg“ istnie–ących 
“bie—tów w granicy dziaJ—i. 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 5MN, 6MN, 8MN, 9MN, od 11MN do 

15MN, 17MN, 18MN, 21MN, 23MN od 24MN do 

26MN, 32MN, 34MN, od 37MN do 40MN, 46MN, 

48MN, 51MN, 52MN, 55MN, 56MN, 72MN, 

73MN, 75MN, 76MN, 103MN, 104MN i 112MN 

dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów usJug“wych 
samodzielnych lub jako przybudowanych do budyn-

ku miesz—alneg“, —tórych uciąwliw“`ć “graniczy się 
do granicy dziaJ—i i —tórych ”“wierzchnia we-

wnętrzna nie m“we ”rze—raczać 50 % ”“wierzchni 
wewnętrzne– budyn—ów “ fun—c–i ”“dstaw“we– 
zlokalizowanych na te– same– dziaJce bud“wlane–. 

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6MN, 30MN, od 41MN do 44MN, 

56MN, 62MN, 63MN, 91MN, 92MN, 96MN  

i 118MN d“”uszcza się l“—alizac–ę zabud“wy re—re-

acji indywidualne–, dla —tóre– “b“wiązu–ą ustalenia 
zawarte w § 8. 

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 68MN, 80 MN, 90MN, od 92MN do 

101MN, od 103MN do 111MN dopuszcza się l“—a-

lizac–ę zabud“wy zagr“d“we– “ nastę”u–ących usta-

leniach: 

1) budyn—i miesz—alne w“ln“st“–ące “ ma—sy-

malne– wys“—“`ci 10,0 m; 
2) budynki gospodarcze i inwentarskie o mak-

symalne– wys“—“`ci 10,0 m; 
3) dachy budyn—ów zg“dnie z zasadami “—re`lo-

nymi w ust. 2 pkt 7 i 8; 

4) minimalna ”“wierzchnia dziaJ—i bud“wlane– 
”rzy n“wych ”“dziaJach ge“dezy–nych ｦ 1200 m2; 

5) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu - maksymalnie 0,40; 

6) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJ—i bud“wlane– ｦ 

40 %; 

7) “granicza się wiel—“`ć h“d“wli bydJa i trz“dy 
chlewnej do 5 DJP. 

8. Oznacz“ne na rysun—u ”lanu i “—re`l“ne  
w te—`cie w ust. 2 ”—t 14 i ”—t 15 “b“wiązu–ące  
i nie”rze—raczalne linie zabud“wy nie d“tyczą 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury technicznej. 

 

§ 7.1. Śla terenu “znacz“neg“ na rysun—u ”lanu 
symbolem 1MW ustala się ”rzeznaczenie pod zabu-

dowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
2. Śla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się: 
1) m“wliw“`ć ”rzebud“wy, “dbud“wy “raz ”“d-

n“szenia standardu uwyt—“weg“ istnie–ące– zabu-

dowy mieszkaniowej, 

2) za”ewnienie staJych mie–sc ”“st“–“wych dla 
sam“ch“dów “s“b“wych w il“`ci minimum 1 sta-

nowisko na jedno mieszkanie. 

3. Śla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się 
zakaz: 

1) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go; 

2) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

3) l“—alizac–i urządzeL d“ “bsJugi sieci telef“nii 
—“mór—“we–. 

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza 

się realizac–ę: 
1) nadbud“wy “ ”“ddasze uwyt—“we istnie–ą-

cych budyn—ów miesz—alnych “ —ącie nachylenia 
dachu 30  45 stopni; 

2) terenów zieleni urządz“ne–, w tym ”laców za-

baw dla dzieci i terenów wy”“czyn—u; 
3) dróg d“–azd“wych i d“–`ć ”ieszych d“ budyn-

—ów, ”ar—ingów; 
4) budyn—ów g“s”“darczych, garawy i urządzeL 

g“s”“darczych niezbędnych d“ “bsJugi zabudowy; 

5) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
związanych z “bsJugą i zag“s”“dar“waniem terenu. 

 

§ 8.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1ML do 11ML ustala się ”rze-

znaczenie pod zabudowę rekreacji indywidualnej 
oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się: 

1) m“wliw“`ć ”rzebud“wy, r“zbud“wy, “dbu-

d“wy i nadbud“wy istnie–ące– zabud“wy re—reac–i 
indywidualnej, mieszkaniowej i gospodarczej z za-

ch“waniem standardów “—re`l“nych w ninie–szym 
paragrafie; 

2) realizac–ę n“we– zabud“wy re—reac–i indywi-

dualnej, mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodar-

cze– i garawy wraz z niezbędną infrastru—turą tech-

niczną i dr“gami; 
3) dla nowej zabudowy rekreacji indywidualnej  

i miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– garawe tyl—“ –a—“ 
wbudowane w budynek; 

4) minimalną ”“wierzchnię dziaJ—i bud“wlane– 
”rzy n“wych ”“dziaJach ge“dezy–nych dla l“—aliza-

cji: 

a) budyn—ów w“ln“st“–ących re—reac–i indywi-

dualnej ｦ 500 m2, ”rzy minimalne– szer“—“`ci dziaJ-
ki 15,0 m, 

b) budyn—ów w“ln“st“–ących miesz—alnych ｦ 

800 m2, ”rzy minimalne– szer“—“`ci dziaJ—i 18,0 m, 
5) d“–azdy z dr“gi ”ubliczne– d“ dziaJe— bud“w-

lanych “raz d“ budyn—ów i urządzeL z nimi związa-

nych w drugiej linii zabud“wy “ szer“—“`ci w li-
niach r“zgranicza–ących 5,0 m i minimalne– szero-

—“`ci –ezdni 3,5 m; 
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6) budynki rekreacji indywidualnej o maksymal-

ne– wys“—“`ci ｦ 8,0 m; 

7) budyn—i miesz—alne “ ma—symalne– wys“—“`ci 
10,0 m; 

8) dachy budyn—ów miesz—alnych dwus”ad“we 
lub wielopoJaci“we “ —ącie nachylenia 35  45 

stopni; 

9) dachy budyn—ów re—reac–i indywidualne– dwu-

s”ad“we “ —ącie nachylenia 20  65 stopni; 

10) —rycie dachów s”adzistych wszyst—imi ro-

dza–ami dachówe— lub materiaJami imitu–ącymi (bla-

ch“dachów—a), a budyn—i re—reac–i indywidualnej 

równiew g“ntem i ”a”ą; 
11) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu: 
a) 0,25 dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) 0,20 dla zabudowy rekreacji indywidualnej; 

12) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJ—i bud“wlane–: 
a) 55 % dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) 70 % dla zabudowy rekreacji indywidualnej; 

13) budyn—i g“s”“darcze i garawe w“lnost“–ące 
lub –a—“ ”rzybudów—i “ wys“—“`ci nie wię—sze– niw 
5 m, swą f“rmą architekt“niczną, ge“metrią dachu, 
k“l“rysty—ą i uwytymi materiaJami elewacy–nymi 
winny nawiązywać d“ budyn—u re—reac–i indywidu-

alnej lub mieszkalnego; 

14) za”ewnienie staJych mie–sc ”“st“–“wych dla 
sam“ch“dów “s“b“wych w granicach dziaJ—i w 
ilo`ci minimum 2 stan“wis—a; 

15) dla oznaczonych na rysunku planu nieprze-

—raczalnych linii zabud“wy ustala się minimalne 
odlegJ“`ci usytu“wania “bie—tów bud“wlanych “d 
linii r“zgranicza–ące– tereny “ równym ”rzeznaczeniu 
dla:  

a) 5ML ｦ 10,0 m, 

b) 9ML ｦ 15,0 m; 

16) w przypadku braku graficznego wyznaczenia 

na rysunku planu linii zabudowy: 

a) “d str“ny dr“gi ”ubliczne– “b“wiązu–ą w tym 
za—resie ”rze”isy “drębne, 

b) “d str“ny dr“gi wewnętrzne– ustala się mini-

malną “dlegJ“`ć usytu“wania budyn—ów “d linii 
r“zgranicza–ące– tereny zabud“wy re—reac–i indywi-

dualnej oraz zabudowy mieszkani“we– i dróg we-

wnętrznych na 4,0 m; 

17) na—az zach“wania “—re`l“nych wym“gami 
”rze”isów “drębnych “graniczeL w uwyt—“waniu 
terenów ”rzylegJych d“ na”“wietrznych linii elek-

tr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia w ramach 
strefy technicznej pokazanej informacyjnie na ry-

sun—u ”lanu (”“ 7,5 m w —awdą str“nę “d “si linii 
elektroenergetycznej). 

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) ”rzerywania ciągJ“`ci systemu melioracji i dre-

nawu; 

2) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go; 

3) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

4) l“—alizac–i budyn—ów ”rzeznacz“nych d“ 
ch“wu lub h“d“wli zwierząt g“s”“dars—ich; 

5) lokalizacji stacji bazowych telefonii —“mór—o-

wej. 

4. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) ”rzy r“zbud“wie i ”rzebud“wie istnie–ących 

budyn—ów “raz bud“wie ”rzy istnie–ących budyn-

kach rekreacji indywidualnej i mieszkalnych, no-

wych budyn—ów g“s”“darczych i garawy, d“”usz-

cza się “dstę”stw“ “d zasad “—re`l“nych w ust. 2, 
z wy–ąt—iem ”arametru wys“—“`ci, t“ znaczy “biek-

ty te m“gą nawiązywać chara—terem d“ istnie–ące– 
zabudowy; 

2) ”rzy nadbud“wie “ ”“ddasze uwyt—“we istnie-

–ących dwu—“ndygnacy–nych budyn—ów miesz—al-

nych oraz przebudowie jednokondygnacyjnych bu-

dyn—ów g“s”“darczych i garawy, “ ile wiąwe się t“ 
ze zmianą —“nstru—c–i dachu wg standardów “—re-

`l“nych w ninie–szym ”aragrafie ｦ –eweli ”r“–e—to-

wana wys“—“`ć budyn—u ”rze—racza wart“`ć “—re-

`l“ną w ust. 2 ”—t 7, wówczas ”arametr wys“—“`ci 
nie “b“wiązu–e; 

3) wydzielanie dziaJe— nies”eJnia–ących ”arame-

trów “ —tórych m“wa w ust. 2 ”—t 4 wyJącznie  
w celu ”“”rawy zag“s”“dar“wania nieruch“m“`ci 
sąsiadu–ących, ”“d urządzenia infrastru—tury tech-

niczne– i dr“gi “raz –eweli wyni—a t“ z wydzielenia 
dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych; 

4) ”r“wadzenie r“bót ”rzy ”rzebud“wie i ”“dwyw-
szaniu standardu uwyt—“weg“ istnie–ących “bie—tów 
w granicy dziaJ—i. 

 

§ 9.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1U do 6U ustala się ”rzezna-

czenie pod zabudowę usJugową. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się: 

1) realizac–ę n“we– zabud“wy “raz m“wliw“`ć 
przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy 

istnie–ące– zabud“wy wraz z niezbędną infrastru—turą 
techniczną z zach“waniem standardów “—re`lonych 

w niniejszym paragrafie z zastrzeweniem ust. 7; 
2) dachy budyn—ów ”Jas—ie, dwus”ad“we lub 

wiel“”“Jaci“we “ —ącie nachylenia 20  45 stopni, 

—ryte wszyst—imi r“dza–ami dachówe— lub materia-

Jami imitu–ącymi (blach“dachów—a, dachów—a bi-

tumiczna); 

3) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ｦ maksymalnie 0,60; 

4) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynne– w ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– ｦ 

20 %,; 
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5) budyn—i usJug“we “ ma—symalne– wys“—“`ci 
12,0 m; 

6) budyn—i g“s”“darcze i garawe w“ln“st“–ące  
“ wys“—“`ci nie wię—sze– niw 5 m, swą f“rmą archi-

te—t“niczną, ge“metrią dachu, —“l“rysty—ą i uwyty-

mi materiaJami elewacy–nymi winny nawiązywać d“ 
budyn—u usJug“weg“; 

7) budyn—i g“s”“darcze i garawe –a—“ ”rzybu-

dów—i “ wys“—“`ci nie wię—sze– niw budyne—, do 

—tóreg“ są ”rzybud“wane, swą f“rmą archite—to-

niczną, ge“metrią dachu, —“l“rysty—ą i uwytymi 
materiaJami elewacy–nymi winny nawiązywać d“ 
budyn—u usJug“weg“; 

8) za”ewnienie staJych mie–sc ”“st“–“wych dla 
sam“ch“dów “s“b“wych w granicach dziaJ—i we-

dJug ws—auni—a: 3 mie–sca ”“stojowe na 100 m2 

”“wierzchni uwyt—“we– usJug, lecz nie mnie– niw  
1 miejsce postojowe. 

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) lokalizacji: 

a) wiel—“”“wierzchni“wych “bie—tów handlowych, 

b) baz, s—Jadów i magazynów, za wy–ąt—iem te-

renu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, 

c) handlu hurtowego; 

2) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go; 

3) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych. 

4. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolami 3U, 4U i 5U d“”uszcza się uwyt—“wania 
wywszych —“ndygnac–i –a—“ miesz—ania. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U i 6U d“”uszcza się zmianę fun—c–i 
“bie—tów na inną fun—c–ę z za—resu usJug uwytecz-

n“`ci ”ubliczne–. 
6. Śla terenów wymienionych w ust. 1 dopusz-

cza się: 
1) realizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury tech-

niczne– “raz dróg d“–azd“wych, urządz“nych cią-
gów ”ieszych, ”ar—ingów i garawy niezbędnych dla 
“bsJugi terenu i zabud“wy; 

2) ”r“wadzenie r“bót ”rzy ”rzebud“wie i ”“d-

wywszaniu standardu uwyt—“weg“ istnie–ących 
“bie—tów w granicy dziaJ—i; 

3) umieszczanie re—lam lub szyldów na “biek-

tach. 

7. Śla “bie—tów zabyt—“wych zl“—aliz“wanych 
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami od 1U do 4U i 6U “b“wiązu–ą równiew ustale-

nia zawarte w § 26 ust. 1, ust. 3, ust. 8, ust. 9  

i ust. 12. 

 

§ 10.1. Śla terenów “znacz“nych symb“lami 
1UO i 2UO ustala się ”rzeznaczenie terenu pod 

zabudowę usJug o`wiatyŁ 
2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 

się: 

1) realizac–ę n“we– zabud“wy zg“dne– z fun—c–ą 
”“dstaw“wą; 

2) m“wliw“`ć r“zbud“wy, ”rzebud“wy, nadbu-

d“wy, “dbud“wy i ”“dwywszenia standardu uwyt-

—“weg“ istnie–ących budyn—ów, z zastrzeweniem  
§ 26 ust. 8; 

3) n“we “bie—ty bud“wlane nie wywsze niw 12 m; 
4) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ｦ maksymalnie 0,60; 

5) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynne– w ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– 
lub terenu ｦ 20 %. 

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) wzn“szenia tymczas“wych “bie—tów bud“w-

lanych; 

2) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go; 

3) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

4) l“—alizac–i stac–i baz“wych telef“nii —“mór—o-

wej; 

5) lokalizacji reklam wolnosto–ących. 
4. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) zmianę fun—c–i “bie—tów na inną fun—c–ę z za-

—resu usJug uwyteczn“`ci ”ubliczne–; 
2) realizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury tech-

niczne– “raz dróg d“–azd“wych, ”ar—ingów i garawy 
niezbędnych dla “bsJugi terenu i zabudowy; 

3) realizac–ę urządzeL s”“rtu i re—reac–i “raz zie-

leni o funkcjach rekreacyjnych. 

5. Dla obiektu zabytkowego zlokalizowanego na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

1UO “b“wiązu–ą równiew ustalenia zawarte w § 26 
ust. 3, ust. 8 i ust. 12. 

 

§ 11.1. Śla terenów “znacz“nych symb“lami 
1UKR i 2UKR ustala się ”rzeznaczenie terenu pod 

zabudowę usJug kultu religijnego wraz obiektami 

t“warzyszącymi. 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1UKR ustala się zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbu-

d“wy istnie–ąceg“ —“`ci“Ja. 
3. Śla budyn—u —“`ci“Ja “znacz“neg“ graficznie 

na rysunku planu zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym symbolem 1UKR “b“wiązu–ą ustalenia za-

warte w § 26 ust. 3, ust. 4 i ust. 12. 
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2UKR ustala się: 
1) realizac–ę n“we– zabud“wy “raz m“wliw“`ć 

”rzebud“wy i rem“ntów istnie–ące– zabud“wy, z 

zach“waniem standardów “—re`l“nych w niniej-

szym paragrafie;  

2) n“we budyn—i usJug“we “ wys“—“`ci nie 
wię—sze– niw 12 m, swą f“rmą archite—t“niczną, 
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geometrią i ”“—ryciem dachu, —“l“rysty—ą i uwytymi 
materiaJami elewacy–nymi muszą nawiązywać d“ 
budynku plebani; 

3) n“we budyn—i g“s”“darcze i garawe “ mak-

symalne– wys“—“`ci ｦ 6,0 m; 

4) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ｦ maksymalnie 0,5; 

5) dachy budyn—ów g“s”“darczych i garawy 
dwus”ad“we “ —ącie nachylenia 30  45 stopni, 

kryte dachów—ą w —“l“rze czerw“nym. 
5. Śla “bie—tów zabyt—“wych zl“—alizowanych 

na terenie oznaczonym symbolem 2UKR “b“wiązu-

–ą ustalenia zawarte w § 26 ust. 3, ust. 6 i ust. 12. 

6. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go; 

2) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

3) l“—alizac–i w“ln“st“–ących re—lam; 
4) l“—alizac–i stac–i baz“wych telef“nii —“mór—o-

wej. 

7. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) ”r“wadzenie dziaJaln“`ci usJug“we– w za—re-

sie usJug ”ublicznych: nau—i, “`wiaty, opieki spo-

Jeczne– i zdr“w“tne–; 
2) realizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury tech-

niczne– “raz dróg d“–azd“wych, ”ar—ingów nie-

zbędnych dla “bsJugi terenu i zabud“wy; 
3) realizac–ę zieleni “ fun—c–i de—“racy–ne–. 
 

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1US ustala się ”rzeznaczenie ”“d 
tereny zabudowy usJugowej sportu i rekreacjiŁ 

2. Śla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się: 
1) realizac–ę n“we– zabud“wy; 
2) m“wliw“`ć r“zbud“wy, ”rzebud“wy, nadbu-

d“wy, “dbud“wy i ”“dwywszenia standardu uwyt-

kowego istnie–ących “bie—tów “raz urządzeL s”“r-

towo ｦ rekreacyjnych;  

3) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ｦ maksymalnie 0,1; 

4) n“we “bie—ty bud“wlane nie wywsze niw 10,0 m; 
5) za”ewnienie staJych mie–sc ”“st“–owych dla 

sam“ch“dów “s“b“wych w granicach terenu we-

dJug ws—auni—a: 10 mie–sc ”“st“–“wych na 100 
uwyt—“wni—ów. 

3. Śla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się 
zakaz: 

1) bud“wy “gr“dzeL z ”refabry—“wanych ele-

mentów bet“n“wych (”rzęsJa) i blach; 
2) st“s“wania –a—“ materiaJów elewacy–nych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych.  

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza 

się:  
1) l“—alizac–ę “bie—tów tymczas“wych; 

2) zmianę fun—c–i “bie—tów na inną fun—c–ę z za-

—resu usJug uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

3) ”r“wadzenie sieci, l“—alizac–ę “bie—tów i 
urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz dróg do-

–azd“wych, ”ar—ingów i garawy niezbędnych dla 
“bsJugi terenu i zabudowy; 

4) l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL tymczaso-

wych “ fun—c–i zg“dne– z fun—c–ą ”“dstaw“wą te-

renu, 

5) umieszczanie reklam na obiektach; 

6) l“—alizac–ę w“ln“st“–ących re—lam i masztów 
re—lam“wych, dla —tórych nie “—re`la się ”arametru 
wys“—“`ci ma—symalnej; 

7) l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL d“ “bsJugi te-

lef“nii —“mór—“we–. 
 

§ 13.1. Śla terenów “znacz“nych symb“lami od 

1R do 33R ustala się ”rzeznaczenie ”“d tereny 

rolnicze. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) ”rzerywania ciągJ“`ci systemu meli“rac–i i 
drenawu; 

2) l“—alizac–i fun—c–i miesz—ani“we– w tym rów-

niew zabud“wy zagr“d“we–; 
3) li—widac–i zadrzewieL `ród”“lnych; 
4) gr“dzenia ”ól elementami uniem“wliwia–ącymi 

lub utrudnia–ącymi migrac–e zwierząt. 
3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się, z zastrzeweniem ust. 4: 
1) l“—alizac–ę “bie—tów nie wywszych niw 6 m 

wy—“rzystywanych bez”“`redni“ d“ u”raw wa-

rzywniczych, “gr“dnictwa lub sz—óJ—arstwa; 
2) ”r“wadzenie dróg d“–azd“wych d“ ”ól, `cie-

we— ”ieszych i r“wer“wych; 
3) l“—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 

technicznej. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 16R, 17R i 20R d“”uszcza się l“—aliza-

c–ę budyn—ów g“s”“darczych realiz“wanych w 
ramach rozbudowy istnie–ące– zabud“wy zagr“do-

wej. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 32R d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i 
urządzeL d“ “bsJugi telef“nii —“mór—“we–.  

6. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolami od 1R do 7R i od 24R do 32R ustala się 
zakaz l“—alizac–i “bie—tów bud“wlanych. 

7. Ustala się na—az zach“wania “—re`l“nych 
wym“gami ”rze”isów “drębnych “graniczeL w 
uwyt—“waniu terenów ”rzylegJych d“ na”“wietrz-
nych linii ele—tr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia 
w ramach strefy technicznej pokazanej informacyj-

nie na rysun—u ”lanu (”“ 7,5 m w —awdą str“nę “d 
osi linii elektroenergetycznej). 
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§ 14.1. Śla terenów “znacz“nych symb“lami 
1ZLD, 2ZLD i 3ZLD ustala się ”rzeznaczenie ”“d 
tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia. 

2. Zasady zagospodarowania i ochrony terenów, 
“ —tórych m“wa w ust. 1 “—re`la–ą ”rze”isy “dręb-

ne. 

 

§ 15.1. Śla terenów “znacz“nych symb“lami 
1PU i 2PU ustala się ”rzeznaczenie ”“d obiekty 

produkcyjne, skJady, magazyny “raz zabud“wę 
usJug“wą –a—“ fun—c–ę uzu”eJnia–ącą. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 

się: 
1) l“—alizac–ę n“we– zabud“wy ”rzemysJ“w“ ｦ 

”r“du—cy–ne–, usJug“we–, magazyn“w“ ｦ s—Jadowej 

wraz z zapleczem administracyjno ｦ socjalnym oraz 

niezbędną infrastru—turą; 
2) m“wliw“`ć ”rzebud“wy, r“zbud“wy, “dbu-

d“wy i nadbud“wy istnie–ące– zabudowy wraz z 

niezbędną infrastru—turą techniczną z zach“waniem 

standardów “—re`l“nych w ninie–szym ”unkcie; 

3) n“we budyn—i “ ma—symalne– wys“—“`ci 15,0 m; 
4) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu dla terenu “znacz“neg“ 
na rysunku planu symbolem 2PU ｦ maksymalnie 

0,7, symbolem 1PU ｦ maksymalnie 0,8; 

5) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“lo-

gicznie czynneg“ w ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– 
ｦ 10 %; 

6) na—az zach“wania istnie–ące– zieleni urządzo-

nej i starodrzewu na terenie oznaczonym na rysun-

ku planu symbolem 1PU; 

7) wymagane jest wydzielenie miejsc postojo-

wych wedJug ws—auni—a: 3 mie–sca ”“st“–“we na 
100 m2 ”“wierzchni uwyt—“we– usJug, lecz nie mnie– 
niw 1 mie–sce ”“st“–“we ”lus 40 mie–sc ”“st“–o-

wych na 100 zatrudnionych. 

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 

się za—az l“—alizac–i wiel—“”“wierzchni“wych “biek-

tów handl“wych. 
4. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) wszyst—ie f“rmy i —“nstru—c–e dachów; 
2) “dstę”stw“ “d ”arametru wys“—“`ci dla 

“bie—tów, —tórych wys“—“`ć uwarun—“wana –est 
procesami technologicznymi; 

3) ”r“wadzenie sieci, l“—alizac–ę “bie—tów i 
urządzeL infrastru—tury techniczne– w tym telef“nii 
komór—“we– “raz dróg d“–azd“wych, ”ar—ingów i 
garawy niezbędnych dla “bsJugi terenu i zabudowy; 

4) l“—alizac–ę w“ln“st“–ących re—lam i masztów 

re—lam“wych, dla —tórych nie “—re`la się ”arametru 

wys“—“`ci ma—symalne–. 
5. Śla “bie—tów zabyt—“wych zl“—aliz“wanych 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

1PU “b“wiązu–ą równiew ustalenia zawarte w § 26 
ust. 1 i ust. 2. 

6. Śla istnie–ące– zabud“wy mieszkaniowej zloka-

lizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symb“lem 1PU d“”uszcza się m“wliw“`ć rem“ntu  
i przebudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w  

§ 26 ust. 2. 

 

§ 16.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1ZL do 39ZL ustala się ”rze-

znaczenie pod lasy. 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady 

zag“s”“dar“wania i “chr“ny nalewy ”r“wadzić we-

dJug ”lanu urządzenia lasu zg“dnie z ustawą z dnia 
28 wrze`nia 1991 r. “ lasach. 

 

§ 17.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami 1ZP i 2ZP ustala się ”rzeznaczenie 
na tereny zieleni urządzonejŁ 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2ZP ustala się na—az zach“wania staro-

drzewu, u”“rząd—“wania istnie–ące– zieleni “raz 
wprowadzenie nowej, komponowanej wraz z ele-

mentami maJe– archite—tury i “`wietlenia. 
3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 

się za—az: 
1) wzn“szenia “bie—tów —ubatur“wych, w tym 

równiew tymczas“wych; 
2) l“—alizac–i “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 

technicznej; 

3) l“—alizac–i stac–i baz“wych telef“nii —“mór—o-

wej. 

4. Dla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się ”r“wadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2ZP d“”uszcza się: 
1) l“—alizac–ę urządzeL re—reacy–n“ ｦ sporto-

wych; 

2) ”r“wadzenie r“bót bud“wlanych ”rzy istnie–ą-
cym zbiorniku wodnym. 

 

§ 18.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1ZW do 6ZW ustala się ”rze-

znaczenie pod zieleL nieurządzoną o funkcji biokli-

matycznej, krajobrazowej i izolacyjnej. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się za—az: 

1) wznoszenia “bie—tów bud“wlanych w tym 
równiew tymczas“wych; 

2) l“—alizac–i “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

3) l“—alizac–i stac–i baz“wych telef“nii —“mór—o-

wej. 

3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) ”r“wadzenie r“bót bud“wlanych ”rzy istnie–ą-

cych budynkach gospodarczych; 

2) ”r“wadzenie `ciewe— ”ieszych, r“wer“wych  
i szla—ów turystycznych; 

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
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4. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolami 3ZW i 4ZW ustala się na—az zach“wania 
starodrzewu. 

5. Śla terenów “znaczonych na rysunku planu 

symbolami 5ZW i 6ZW d“”uszcza się urządzenie 
zieleni w f“rmie “gr“dów ”rzyd“m“wych. 

 

§ 19.1. Śla terenu “znacz“neg“ na rysun—u ”la-

nu symbolem 1ZC ustala się ”rzeznaczenie ”“d 
cmentarz. 

2. Śla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się 
zakaz: 

1) l“—alizac–i masztów telef“nii —“mórkowej; 

2) l“—alizac–i zabud“wy nie związane– z fun—c–ą 
terenu. 

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza 

się l“—alizac–ę “bie—tów bud“wlanych i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– związanych z “bsJugą 
cmentarza. 

4. Ustala się ma—symalną wys“—“`ć budyn—ów 
lokalizowanych na terenie 1ZC - 6 m. 

 

§ 20.1. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolami od 1WS do 28WS ustala się ”rze-

znaczenie pod wody powierzchniowe. 

2. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 
się na—az: 

1) zachowania istnie–ące– fun—c–i; 
2) utrzymania i —“nserwac–i r“wów i cie—ów. 
3. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 ustala 

się za—az: 
1) zasypywania; 

2) s—Jad“wania wszel—ieg“ r“dza–u “d”adów. 
4. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“”usz-

cza się: 
1) l“—alizac–ę n“wych “bie—tów inwynieryjnych 

um“wliwia–ących ruch —“J“wy, ”ieszy i r“wer“wy; 
2) l“—alizac–ę urządzeL i “bie—tów hydr“tech-

nicznych. 

 

§ 21.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1 KS ustala się przeznaczenie terenu 

na parking wraz z zielenią t“warzyszącą. 
2. Dla terenu wymieni“neg“ w ust. 1 ustala się 

na—az u”“rząd—“wania istnie–ące– zieleni “raz 
wprowadzenie nowej, komponowanej wraz z ele-

mentami maJe– archite—tury i “`wietlenia. 
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza 

się l“—alizac–ę “bie—tów i ”r“wadzenie sieci infra-

struktury technicznej. 

 

§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1W ustala się ”rzeznaczenie ”“d 
urządzenia, obiekty i sieci wodociągoweŁ 

2. Na terenie “ —tórym m“wa w ust. 1 d“”usz-

cza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL związanych 
z funkcjonowaniem systemu w“d“ciąg“weg“ “raz 
rem“nty i r“zbud“wę istnie–ących “bie—tów. 

 

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1G ustala się ”rzeznaczenie ”“d 
urządzenia, obiekty i sieci gazowniczeŁ 

2. Na terenie “ —tórym m“wa w ust. 1 d“”usz-

cza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL związanych 
z funkcjonowaniem systemu gazowniczego oraz 

rem“nty i r“zbud“wę istnie–ących “bie—tów. 
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego 

 

§ 24.1. Na “bszarze “b–ętym ”lanem ustala się 
zakaz realizac–i ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“, —tóre wymaga–ą lub 
m“gą wymagać s”“rządzenia ra”“rtu “ ich “ddzia-

Jywaniu na `r“d“wis—“, z zastrzeweniem ust. 2 i 3. 
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1PU, 2PU, 3U i 1W dopuszcza się re-

alizac–ę ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddzia-

Jywać na `r“d“wis—“, dla —tórych m“we być wyma-

gane s”“rządzenie ra”“rtu “ ich “ddziaJywaniu na 
`r“d“wis—“, ”“d warun—iem, we “ddziaJywanie na 
`r“d“wis—“ realiz“waneg“ ”rzedsięwzięcia nie 
przekroczy granicy terenu lub nieruch“m“`ci, d“ 
—tóre– ”r“wadzący dziaJaln“`ć ”“siada tytuJ ”raw-

ny. 

3. Na “bszarze “b–ętym ”lanem d“”uszcza się 
realizac–ę inwestyc–i lini“wych celu ”ubliczneg“  
z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej oraz 

r“zbud“wę i m“dernizac–ę istnie–ących. 
4. źasięg “ddziaJywania na `r“d“wis—“ dziaJal-

n“`ci usJug“we–, handl“we– lub rzemie`lnicze– ”ro-

wadzonej na wszystkich terenach MN i U nie m“we 
”rze—raczać granicy terenu lub nieruch“m“`ci, d“ 
—tóre– ”r“wadzący dziaJaln“`ć ”“siada tytuJ ”raw-

ny. 

5. Na “bszarze “b–ętym ”lanem ustala się za—az 
ch“wu i h“d“wli zwierząt g“s”“dars—ich ”“wywe–  
5 DJP, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 3  

i 7, § 8 ust. 3 z zastrzeweniem § 6 ust. 4 ”—t 3.  

6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na te-

renach inwestyc–i bud“wlanych ustala się “b“wią-
zek zdejmowania humusu i wykorzystania go w 

bi“l“gicznie czynne– czę`ci dziaJe— bud“wlanych lub 
d“ re—ultywac–i innych terenów zdegrad“wanych. 

7. W za—resie “chr“ny ”“wietrza ustala się “bo-

wiąze— “chr“ny ”“wietrza ”“lega–ący na zapobie-

ganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych 

d“ ”“wietrza substanc–i wedJug zasad “—re`l“nych 
w ”rze”isach “drębnych “raz zaleca się wy—“rzy-

stywanie d“ celów grzewczych i związanych z ”ro-

du—c–ą ｦ paliw ekologicznych (np. energii elek-

trycznej, gazu, “le–u “”aJ“weg“). 
8. W za—resie “chr“ny wód ”“dziemnych ustala 

się: 
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1) za—az “d”r“wadzania `cie—ów bez”“`redni“ 
d“ gruntu i wód ”“wierzchni“wych “raz na—az “d-

”r“wadzania `cie—ów ”“”rzez —analizac–ę miejs—ą 
d“ “czyszczalni `cie—ów; 

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-

tarne– d“”uszcza się uniesz—“dliwianie `cie—ów w 
“brębie wJasne– dziaJ—i ”“”rzez “czyszczalnie ”rzy-

d“m“we z za—azem r“zsączania `cie—ów d“ gruntu 
lub za ”“m“cą szczelnych zbi“rni—ów bez“d”Jywo-

wych. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz 

”“dJączenia się d“ nie– i li—widac–i zbi“rni—a na `cie-

ki; 

3) ze względu na ”“J“wenie “bszaru ”lanu w 
granicach GJówneg“ źbi“rni—a Wód P“dziemnych 
(335 Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie), obowiązuje 

zakaz: 

a) wysy”ywania i wylewania nieczyst“`ci d“ 
wód i d“ gruntu, 

b) l“—alizac–i inwestyc–i, —tóre m“gą zanieczy`cić 
w“dy ”“dziemne ze względu na wytwarzane `cieki, 

emit“wane ”yJy i gazy “raz s—Jad“wane “d”ady, 
c) l“—alizac–i inwestyc–i m“gących ”“g“rszyć 

stan `r“d“wis—a w“dneg“. 
9. W za—resie “chr“ny ”rzed haJasem ustala się, 

we ”“zi“m duwię—u ”rzeni—a–ący d“ `r“d“wis—a nie 
m“we ”rze—raczać d“”uszczalnych wart“`ci “—re-

`l“nych w ”rze”isach “drębnych, ”rzy czym wska-

zu–e się, zg“dnie z ustawą z dnia 27 —wietnia 2001 r. 

Praw“ “chr“ny `r“d“wis—a, we dla terenów “zna-

czonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 

118MN, 1MW oraz w miejscach lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej na terenach oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami 3U, 4U i 5U, “b“wiązu–ą ”o-

zi“my haJasu –a— dla terenów ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę miesz—ani“wą, a dla terenów “znaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1UO i 2UO jak 

dla terenów ”“d budyn—i związane ze staJym lub 
wielogodzinnym ”“bytem dzieci i mJ“dziewy. 

10. W za—resie ”“stę”“wania z “d”adami ustala 
się: 

1) “b“wiązu–e “dbiór “d”adów w systemie z“r-

ganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu 

czyst“`ci i ”“rząd—u w gminach; 
2) za—az wylewania, za—“”ywania i s—Jad“wania 

“d”adów na terenach nie”rzeznacz“nych d“ teg“ 
celu “raz s—Jad“wania “d”adów niebez”iecznych 
dla `r“d“wis—a. 

11. W za—resie “chr“ny ”rzyr“dy ustala się: 
1) ograniczenie zmiany uwyt—“wania Ją— i ”a-

stwis— na grunty “rne bądu inne u”rawy r“lne; 
2) nakaz utrzymania melioracji wodnych; 

3) nakaz utrzymania starodrzewu; 

4) ”rzeciwdziaJanie ”rzerywaniu ciągJ“`ci —“ryta-

rzy ekologicznych; 

5) zach“wanie ”asów r“`linn“`ci wzdJuw r“wów 
melioracyjnych i cie—ów; 

6) za—az li—wid“wania i niszczenia zadrzewieL 
`ród”“lnych. 

12. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala się ”refer“wanie regi“nalnych stylów archi-

tektonicznych w zabudowie oraz zabudowy za-

ch“wu–ące– hist“ryczne —ierun—i ”rzestrzenneg“ 
rozwoju mie–sc“w“`ci. 

 

§ 25.1. Śla istnie–ąceg“ ”“mni—a ”rzyr“dy ｦ dąb 
szy”uJ—“wy, ustan“wi“neg“ r“z”“rządzeniem Wo-

jewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 

”audzierni—a 2005 r., “znacz“neg“ graficznie na 
rysunku planu i zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym 41źL “b“wiązu–ą za—azy zawarte w ”rzy-

w“Janym r“z”“rządzeniu. 
2. Śla “bszaru chr“ni“neg“ —ra–“brazu ｭLasy 

Stobrawsko ｦ Turaws—ieｬ ustan“wi“neg“ rozpo-

rządzeniem W“–ew“dy O”“ls—ieg“ Nr 0151/P/ 
16/2006 z dnia 8 maja 2006 r., oznaczonego gra-

ficznie na rysunku planu “b“wiązu–ą dziaJania za-

warte w ”rzyw“Janym r“z”“rządzeniu. 
3. Śla siedlis—a Ją—“weg“ “b–ęteg“ “chr“ną na 

”“dstawie ”rze”isów “drębnych, “znacz“neg“ gra-

ficznie na rysunku planu i zlokalizowanego na tere-

nie 9R “b“wiązu–e za—az zmiany s”“s“bu uwyt—o-

wania oraz zmiany st“sun—ów w“dnych. 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 
 

 

§ 26.1. Śla ”“z“staJ“`ci dawneg“ “siedla hutni-

czeg“ i huty w Jedlicach, —tóreg“ elementy w”isa-

ne są d“ re–estru zabyt—ów ”“d numerem 1948/70 

decyz–ą z dnia 7 grudnia 1970 r. “be–mu–ącą: 
1) “—rągJy ”lac z —ręgiem starych —l“nów i stud-

nią ”“`r“d—u “znacz“ny na rysun—u ”lanu graficz-

nie i numerem 1; 

2) zes”óJ budyn—ów miesz—alnych w“—óJ ”lacu ｦ 

nr 2, 3, 4 i 5, oznaczone na rysunku planu graficz-

nie i numerem 2; 

3) —anaJ r“b“czy nawadnia–ący z MaJe– Panwi 
oznaczony na rysunku planu graficznie i numerem 3; 

4) budynek huty, oznaczony na rysunku planu 

graficznie i numerem 4, 

w ”rzy”ad—u ”“de–m“wania bud“wy i r“bót bu-

d“wlanych, r“zumianych w my`l ustawy Praw“ 
bud“wlane, “raz ”rac związanych z zag“s”“daro-

waniem terenu i w przypadku wszelkich prac zwią-
zanych z zielenią “b“wiązu–ą ”rze”isy “drębne. 

2. Śla “bie—tu dwór ｭBeat—aｬ, w”isaneg“ d“ re-

–estru zabyt—ów ”“d numerem 1144/66 decyz–ą  
z dnia 12 lutego 1966 r., oznaczonego na rysunku 

planu graficznie i numerem 5, w przypadku podej-

m“wania bud“wy i r“bót bud“wlanych, r“zumia-

nych w my`l ustawy Praw“ bud“wlane, “raz ”rac 
związanych z zag“s”“dar“waniem terenu i wszel-

—ich ”rac związanych z zielenią “b“wiązu–ą ”rze”isy 
“drębne. 
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3. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego ob-

szaru “b–ęteg“ ”lanem “be–mu–e się ustaleniami 
“chr“ny nastę”u–ące, “znacz“ne na rysun—u ”lanu 
graficznie i numerami od 1 do 90, zabytki nieru-

ch“me, ”“siada–ące wart“`ć hist“ryczną i stano-

wiące ”rzy—Jady l“—alne– tradycji budowlanej: 

1) —“`cióJ ”arafialny ”.w. `w. Mi—“Ja–a;  
2) cmentarz ”rzy—“`cielny; 
3) cmentarz parafialny; 

4) plebania i budynek gospodarczy; 

5) —a”licz—a ”rzydr“wna; 
6) —rzyw ”rzydr“wny; 
7) dawna sz—“Ja; 
8) dawna sz—“Ja; 
9) gospoda i budynek gospodarczy; 

10) “ch“tnicza straw ”“warna; 
11) dom ul. Buczka 9; 

12) dom ul. Cmentarna 2; 

13) dom ul. Daniecka 1; 

14) d“m i st“d“Ja ul. Śaniec—a 3; 
15) dom i budynek gospodarczy ul. Daniecka 7; 

16) budyne— g“s”“darczy ul. Śębs—ie– Kuuni 2; 
17) dom ul. Klasztorna 1; 

18) budyne— Klaszt“ru Sióstr SJuwebnicze— NMP 
i budynek gospodarczy ul. Klasztorna 2; 

19) dom ul. Ogrodowa 2; 

20) dom ul. Ogrodowa 5; 

21) dom ul. Ogrodowa 6; 

22) dom ul. Ogrodowa 8; 

23) dom ul. Ogrodowa 9; 

24) dom ul. Ogrodowa 19; 

25) dom ul. Ogrodowa 21; 

26) dom ul. Ogrodowa 23; 

27) dom ul. Opolska 6; 

28) dom ul. Opolska 12; 

29) dom i budynek mieszkalno - gospodarczy ul. 

Opolska 26; 

30) dom ul. Ozimska 8; 

31) dom ul. Ozimska 15; 

32) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 19; 

33) dom ul. Ozimska 20; 

34) dom ul. Ozimska 21; 

35) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 22; 

36) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 23; 

37) dom mieszkalno ｦ gospodarczy ul. Ozimska 25; 

38) dom ul. Ozimska 26; 

39) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 30; 

40) dom ul. Ozimska 31; 

41) d“m i —uunia Plac 1 Ma–a 1; 
42) dom Plac 1 Maja 2; 

43) murowana stacja transformatorowa; 

44) dom i budynek gospodarczy Plac 1 Maja 7; 

45) dom Plac 1 Maja 8; 

46) dom Plac 1 Maja 17; 

47) dom Plac 1 Maja 18; 

48) d“m ul. P“wstaLców _ląs—ich 2; 
49) d“m i budyne— g“s”“darczy ul. P“wstaLców 

_ląs—ich 6; 
50) d“m ul. P“wstaLców _ląs—ich 11; 

51) d“m w zagr“dzie ul. P“wstaLców _ląs—ich 15; 
52) dom mieszkalno - gospodarczy ul. PowstaL-

ców _ląs—ich 16; 
53) dom ul. Robotnicza 1; 

54) dom i budynek gospodarczy ul. Robotnicza 2; 

55) dom i budynek gospodarczy ul. Robotnicza 3; 

56) dom ul. Robotnicza 4; 

57) dom i budynek gospodarczy ul. Robotnicza 5; 

58) dom ul. Robotnicza 6; 

59) dom w zagrodzie ul. Rybacka 3; 

60) dom w zagrodzie ul. Rybacka 4; 

61) dom mieszkalno - gospodarczy ul. Rybacka 5; 

62) dom i budynek gospodarczy ul. Rybacka 8; 

63) dom ul. Szkolna 7; 

64) dom ul. Szkolna 17; 

65) dom i budynek gospodarczy ul. Wyzwolenia 1; 

66) d“m i —uunia ul. Wyzw“lenia 6; 
67) budynek mieszkalno ｦ gospodarczy ul. Wy-

zwolenia 11; 

68) magazyn zb“w“wy ul. O”“ls—a 3; 
69) —a”licz—a ”rzydr“wna ul. Ozims—a —“J“ nr 29; 
70) —a”licz—a ”rzydr“wna ul. źiel“na —“J“ nr 2; 
71) dawna sz—“Ja ul. Ozims—a 11; 
72) dom i budynek gospodarczy ul. Zielona 22; 

73) d“m i st“d“Ja ul. Ozims—a 2; 
74) dom ul. Ozimska 5; 

75) d“m i st“d“Ja ul. Ozims—a 14; 
76) dom ul. Ozimska 15; 

77) dom ul. Ozimska 19; 

78) dom ul. Ozimska 20; 

79) d“m i st“d“Ja ul. Ozims—a 22; 
80) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 28; 

81) dom i budynek gospodarczy ul. Ozimska 29; 

82) dom w zagrodzie ul. Ozimska 31; 

83) d“m ul. P“wstaLców _ląs—ich 2; 
84) d“m ul. SJ“neczna 15A; 
85) d“m ul. SJ“neczna 16; 
86) d“m w zagr“dzie ul. SJ“neczna 18; 
87) dom i budynek gospodarczy ul. Zielona 1; 

88) —a”licz—a ”rzydr“wna ul. Cmentarna na”rze-

ciw nr 9a; 

89)  —rzyw ”rzydr“wny; 
90) murowana stacja transformatorowa. 

4. Dla zabytku nieruchomego ｦ —“`cióJ ”arafial-

ny ”.w. `w. Mi—“Ja–a, wymieni“neg“ w ust. 3  
”—t 1, ustala się: 

1) zakaz: 

a) r“zbud“wy i nadbud“wy —“`ci“Ja, 
b) umieszczania reklam na obiekcie, 

c) umieszczanie urządzeL telef“nii —“mór—“we–; 
2) nakaz “chr“ny zach“wane– ”ierw“tne– bryJy 

—“`ci“Ja z detalem archite—t“nicznym i wy”“sawe-

niem wnętrza. 
5. Śla zabyt—ów nieruch“mych chr“ni“nych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 2  

i 3 ustala się nakaz utrzymania i ochrony wraz  

z zielenią t“warzyszącą. 
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6. Dla zabytku nieruchomego chronionego usta-

leniami planu, wymienionego w ust. 3 pkt 4 ustala 

się: 
1) zakaz: 

a) rozbudowy i nadbudowy, 

b) termorenowacji, 

c) umieszczania reklam na obiekcie, 

d) umieszczanie urządzeL telef“nii —“mór—“we–; 
2) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zacho-

waniem jego cech stylowych: formy, skali i gabary-

tów, ge“metrii i ”“—rycia dachu, wystr“–u architek-

t“niczneg“ elewac–i (r“zmiar, —sztaJt i r“zmieszcze-

nie “tw“rów, detale archite—t“niczne) “raz drew-

nianej stolarki; 

3) dopuszczenia: 

a) wymianę st“lar—i tyl—“ na identyczną, 
b) wymianę ”“—rycia dach“weg“ tyl—“ na iden-

tyczne (typ i kolor). 

7. Śla zabyt—ów nieruch“mych chr“ni“nych 
ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 5, 6, 

69, 70, 88 i 89 ustala się:  
1) zakaz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 

2) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zacho-

waniem jego cech stylowych: formy, skali i gabary-

tów, detali archite—t“nicznych i wy”“sawenia. 
8. Śla zabyt—ów nieruch“mych chr“ni“nych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 7 do 

42, pkt 44 do 68 i pkt 71 do 87 ustala się, z za-

strzeweniem ust. 9 i ust. 10: 
1) zakaz nadbudowy; 

2) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zacho-

waniem jego cech stylowych: formy, skali i gabary-

tów, ge“metrii i ”“—rycia dachu, ”“dziaJu architek-

t“niczneg“ elewac–i (r“zmiar, —sztaJt i r“zmieszcze-

nie “tw“rów); 
3) d“”uszcza się:  
a) wyburzenia ze względu na zdarzenia l“s“we 

lub zJy stan techniczny “bie—tu ”“ u”rzedni“ s”o-

rządz“ne– d“—umentac–i —“nserwat“rs—ie–, 
b) r“zbud“wę ”“ u”rzednim uzg“dnieniu z wo-

–ewódz—im —“nserwat“rem zabyt—ów, 
c) ”rzebud“wę w celu ”“dn“szenia standardu 

uwyt—“weg“, 
d) “dbud“wę d“ stanu ”ierw“tneg“, 
e) wymianę ”“—rycia dachu na identyczne (ty”  

i kolor), 

f) m“ntaw “—ien dach“wych, 
g) term“ren“wac–ę z uwyciem —“l“ru tyn—u zbli-

w“neg“ d“ naturalneg“ za wy–ąt—iem “bie—tów 
wymienionych w ust. 10. 

9. Dla zabyt—ów nieruch“mych chr“ni“nych 
ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 13, 

17, 30, 31, 32, 33, 41, 58, 60, 71, 72, 75 ustala 

się: 
1) nakaz utrzymania i ochrony drewnianej sto-

larki okiennej; 

2) d“”uszcza się wymianę st“lar—i tyl—“ na iden-

tyczną. 

10. Śla zabyt—ów nieruchomych chronionych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 39, 

63, 72 ustala się nakaz utrzymania i ochrony detali 

architektonicznych. 

11. Śla zabyt—ów nieruch“mych chr“ni“nych 
ustaleniami planu, wymienionych w ust. 3 pkt 43  

i 90 ustala się: 
1) zakaz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 

2) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zacho-

waniem jego cech stylowych: formy, skali i gabary-

tów, ge“metrii i ”“—rycia dachu, ”“dziaJu architek-

t“niczneg“ elewac–i (r“zmiar, —sztaJt i r“zmieszcze-

nie “tw“rów). 
12. Dla wyznaczonej strefy ochrony historycz-

neg“ u—Jadu ruralistyczneg“ “znacz“ne– graficznie 
na rysunku planu, ustala się: 

1) na—az zach“wania u—Jadu ulic i linii zabudo-

wy; 

2) za—az ”rzysJaniania d“minanty —“`ci“Ja; 
3) za—az l“—alizac–i w“ln“st“–ących re—lam i masz-

tów re—lam“wych; 
4) za—az l“—alizac–i stac–i baz“wych i masztów 

telef“nii —“mór—“we–; 
5) za—az w”r“wadzania w ”rzestrzeL teg“ terenu 

“bie—tów tymczas“wych ta—ich –a—: blaszane ”awi-

l“ny handl“we, ty”“we —i“s—i w“ln“st“–ące; 
6) elementy maJe– archite—tury, w szczególn“`ci: 

lam”y “`wietleni“we, Jaw—i, sJu”y “gJ“szeni“we 
inne elementy zagospodarowania terenu w prze-

strzeni ulicy muszą mieć u–edn“lic“ny chara—ter. 
13. Dla wyznaczonej strefy ochrony archeolo-

gicznej oznaczonej graficznie na rysunku planu, 

ustala się na—az:  
1) ”rze”r“wadzania badaL wy”rzedza–ących ｦ  

w ”rzy”ad—u zamierzeL inwestycy–nych; 
2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego 

”rac“m ziemnym związanym z realizac–ą sieci infra-

stru—tury techniczne–, bud“wą dróg, fundamento-

waniem budyn—ów. 
14. Śla “bszaru caJeg“ ”lanu ”rzy inwestyc–ach 

lini“wych nalewy zabez”ieczyć nadzór arche“l“gicz-

ny przy pracach ziemnych. 

 

RozdziaJ 5 

Granice i sposób zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

 

§ 27.1. Śla wyznacz“ne– strefy bez”“`rednie– 
ochr“ny sanitarne– u–ęcia w“dy ustan“wi“ne– decy-

z–ą Wojewody Opolskiego Nr OS-III/6210/42/95  

z dnia 30 marca 1995 r. zamy—a–ące– się w grani-

cach terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1W zabrania się uwyt—“wania gruntów d“ ce-

lów niezwiązanych z e—s”l“atac–ą u–ęcia. 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 26 – 1741 – Poz. 446 

 

2. Śla wyznacz“ne– strefy ”“`rednie– “chr“ny 
sanitarne– u–ęcia w“dy ustan“wi“ne– decyz–ą Wo-

jewody Opolskiego Nr OS-III/6210/42/95 z dnia 30 

marca 1995 r., oznaczonej graficznie na rysunku 

”lanu “b“wiązu–ą za—azy ustan“wi“ne ”rzyw“Janą 
decyz–ą: 

1) w”r“wadzania `cie—ów d“ ziemi; 
2) ”rzech“wywania i s—Jad“wania materiaJów 

”r“mieni“twórczych; 
3) wyd“bywania wwiru, ”ias—u i innych materia-

Jów bud“wlanych; 
4) l“—aliz“wania n“wych u–ęć w“dy za wy–ąt-

—iem studni zastę”czych; 
5) l“—aliz“wania wysy”is— “d”adów —“munal-

nych i ”rzemysJ“wych; 
6) l“—aliz“wania magazynów ”r“du—tów r“”“”o-

chodnych i innych substancji chemicznych oraz 

rurociągów d“ ich trans”“rtu; 
7) lokalizowania nowych cmentarzy i grzebania 

zwierząt; 
8) l“—aliz“wania za—Jadów ”rzemysJ“wych i ferm 

ch“wu zwierząt. 
3. Dla obszaru chronionego krajobrazu oznaczo-

neg“ graficznie na rysun—u ”lanu ustala się za—az 
l“—aliz“wania “bie—tów bud“wlanych w ”asie sze-

r“—“`ci 100 m “d linii brzegów rze—, –ezi“r i innych 
zbi“rni—ów w“dnych, z wy–ąt—iem urządzeL w“d-

nych “raz “bie—tów sJuwących ”rowadzeniu racjo-

nalne– g“s”“dar—i r“lne–, le`ne– lub rybac—ie–.  
 

RozdziaJ 6 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podzia-

Ju nieruchomo`ci 
 

§ 28.1. P“dziaJy terenów na dziaJ—i bud“wlane  
w ramach –edne– wJasn“`ci m“gą być d“—“nywane  
w trybie indywidualnym ”rzez wJa`cicieli z uwzględ-

nieniem ”rze”isów z za—resu g“s”“dar—i nieruch“mo-

`ciami “raz z zach“waniem ustaleL § 6 ust. 2 pkt 4, 

ust. 7 pkt 4, § 8 ust. 2 ”—t 4. 
2. W ”rzy”ad—u, gdy istnie–ący —sztaJt i wiel—“`ć 

dziaJe— wy—lucza m“wliw“`ć ”“dziaJu na dziaJki 

bud“wlane wg ustaleL ”lanu, nalewy ”rze”r“wadzić 
scalenia i wtórny ”“dziaJ w trybie ”rze”isów “dręb-

nych. 

3. Wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci grunt“we– za-

budowanej dokonywany w sposób, —tóry dzieli 
istnie–ące budyn—i d“”uszczalny –est na zasadach 
“—re`l“nych w przepisach odrębnych. 

 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 

§ 29.1. W zag“s”“dar“waniu terenów ”“J“wo-

nych w strefach sanitarnych od terenu cmentarza, 

oznaczonych graficznie na rysun—u ”lanu “b“wiązu-

je: 

1) do 50 m zakaz wznoszenia nowej zabudowy 

miesz—ani“we–, za—Jadów ”r“du—u–ących arty—uJy 
wywn“`ci“we, za—Jadów wywienia zbi“r“weg“ i za—Ja-

dów ”rzech“wu–ących arty—uJy wywn“`ci“we; 
2) “d 50 d“ 150 m d“”uszcza się wyJącznie lo-

—alizac–ę budyn—ów, —tóre będą ”“dJącz“ne d“ sieci 
wod“ciąg“we–. 

2. Ustala się na—az ”rzestrzegania “graniczeL  
w zag“s”“dar“waniu terenów ”“J“w“nych w stre-

fach technicznych napowietrznych linii elektroener-

getycznych `rednieg“ na”ięcia (śN15KV) zg“dnie  
z “b“wiązu–ącymi wymaganiami ”rze”isów “dręb-

nych. 

3. Śla budyn—ów l“—aliz“wanych na terenach 
”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę –edn“r“dzinną  
i re—reac–i indywidualne– “b“wiązu–e minimalna “d-

legJ“`ć “d granicy lasu “—re`l“na w ”rze”isach 
odrębnych. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji 

 

§ 30.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1KDZ1/2, 2KDZ1/2 i 3KDZ1/2 przezna-

cza się na dr“gi ”ubliczne “ fun—c–i ulic zbi“rczych 
wraz z urządzeniami infrastru—tury techniczne–, c“ 
oznacza, we ”rzy –e– m“dernizacji lub przebudowie 

“b“wiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
1) ”arametry techniczne i uwyt—“we “d”“wiada-

–ące —lasie ulicy zbi“rcze–; 
2) szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących ｦ 7,0 m - 

28,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) –ezdnia –edn“”rzestrzenna “ dwóch ”asach 
ruchu; 

4) obustronne chodniki dla pieszych; 

5) –edn“str“nnie dwu—ierun—“wa `ciew—a r“we-

r“wa, d“”uszcza się –edn“str“nnie ciąg ”iesz“ ｦ 

rowerowy. 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1KDL1/2 ”rzeznacza się na dr“gę ”ubliczną “ funk-

c–i ulicy l“—alne– wraz z urządzeniami infrastruktury 

techniczne– c“ “znacza we ”rzy m“dernizac–i lub 
”rzebud“wie istnie–ących ulic “b“wiązu–ą nastę”u-

–ące ustalenia: 
1) ”arametry techniczne i uwyt—“we “d”“wiada-

–ące —lasie ulicy l“—alne–; 
2) szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących ｦ 12,0 m; 

3) jezdnia –edn“”rzestrzenna “ dwóch ”asach 
ruchu; 

4) obustronne chodniki dla pieszych. 

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami od 1KDD1/2 do 28KDD1/2 ”rzeznacza się na 
drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz  

z urządzeniami infrastru—tury techniczne– c“ “zna-

cza we ”rzy realizac–i n“wych i m“dernizac–i lub 
”rzebud“wie istnie–ących ulic “b“wiązu–ą nastę”u-

–ące ustalenia: 
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1) ”arametry techniczne i uwyt—“we “d”“wiada-

–ące —lasie ulicy d“–azd“we–; 
2) szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących 8,0 ｦ 

10,0 m: 

3) –ezdnia “ dwóch ”asach ruchu; 

4) jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza 

się bra— wy“drębnienia –ezdni i ch“dni—ów. 
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1KDD1/1 ”rzeznacza się na dr“gę ”ubliczną “ 
fun—c–i ulicy d“–azd“we– wraz z urządzeniami infra-

struktury techniczne– “ nastę”u–ących ustaleniach: 
1) ”arametry techniczne i uwyt—“we “d”“wiada-

–ące —lasie ulicy d“–azd“we–, 
2) szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących zg“dnie 

z granicami nieruch“m“`ci, 
3) jezdnia o jednym pasie ruchu, 

4) d“”uszcza się bra— wy“drębnienia –ezdni i 
chodnika. 

5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami od 1KDW do 92KDW ”rzeznacza się na dr“gi 
“ fun—c–i ulic wewnętrznych. 

6. Śla dróg “ —tórych m“wa w ust. 5 ustala się 
minimalną szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących ｦ 

5,0 m. 

7. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolami od 1 KPR do 12KPR ustala się przezna-

czenie terenu na ciągi ”iesz“ ｦ rowerowe, dojazdy 

awary–ne i dr“gi ”“war“we. 
8. W ”rzy”ad—u bra—u m“wliw“`ci uzys—ania 

n“rmatywne– szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ą-
cych terenu ”“d dr“gi ze względu na istnie–ące 

zainwest“wanie d“”uszcza się mie–sc“we zawęwe-

nie terenu w liniach r“zgranicza–ących. 
9. Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 d“ 5  

i ust. 7 d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i ”r“wa-

dzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie  

z warun—ami “—re`l“nymi w ”rze”isach “drębnych. 
 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 31. Ustala się nastę”u–ące zasady “gólne: 
1) ”r“wadzenie n“wych sieci w “brębie linii r“z-

granicza–ących istnie–ących i ”lan“wanych dróg, 
ciągów ”iesz“ ｦ rowerowych oraz zieleni; 

2) d“”uszcza się —“re—ty ”rzebiegu istnie–ących 
sieci “raz l“—alizac–ę urządzeL infrastru—tury tech-

niczne– w s”“sób nie“granicza–ący ”“dstaw“weg“ 
”rzeznaczenia terenu “raz uwzględnia–ący wym“gi 
ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego; 

3) “b“wiąze— st“s“wania urządzeL ”“dczyszcza-

–ących ”rzy u–m“waniu wód “”ad“wych z terenów 
”ar—ingów i utwardz“nych ”laców, za”ewnia–ących 
“siągnięcie w w“dach “”ad“wych zawart“`ci za-

wiesin “gólnych i substanc–i r“”“”“ch“dnych 
zg“dnych z wart“`ciami “—re`l“nymi w “b“wiązu-

–ących ”rze”isach “drębnych. 
 

§ 32.1. Ustala się, we ”eJne ”“—rycie za”“trze-

b“wania na w“dę na cele byt“w“ ｦ komunalne 

“raz na ”“trzeby zabez”ieczenia ”rzeciw”“war“we-

g“ (urządzeL hydrant“wych) dla “bszaru ”lanu re-

aliz“wane będzie na bazie istnie–ących sieci w“do-

ciąg“wych, ”“”rzez ich r“zbud“wę, st“s“wnie d“ 
potrzeb. 

2. Ś“”uszcza się realizac–ę u–ęć wód ”“dziem-

nych (studni), zg“dnie a warun—ami “—re`l“nymi  
w ”rze”isach “drębnych. 

 

§ 33.1. Ustala się nastę”u–ące zasady w za—re-

sie odprowadzania `cie—ów sanitarnych: 
1) d“cel“we “d”r“wadzenie `cie—ów sanitarnych 

poprzez miejski system kanalizacyjny do istnie–ące– 
“czyszczalni `cie—ów "Ant“niów", zl“—aliz“wane– 
”“za granicą ”lanu, ”“”rzez ”lan“waną —analizac–ę 
sanitarną; 

2) do czasu realizacji systemu, o —tórym m“wa 
w ”—t 1 d“”uszcza się dla budyn—ów uniesz—“dli-
wianie `cie—ów w “brębie wJasne– dziaJ—i ”“”rzez 
“czyszczalnie ”rzyd“m“we z za—azem r“zsączania 
`cie—ów d“ gruntu lub za ”“m“cą szczelnych zbi“r-

ni—ów bez“d”Jyw“wych. P“ zrealiz“waniu —analiza-

cji sanitarne– na—az ”“dJączenia się d“ nie– i li—wi-

dac–i zbi“rni—a na `cie—i. 
2. Ustala się, we w“dy “”ad“we “d”r“wadzane 

będą d“ l“—alnych “dbi“rni—ów ”“”rzez istnie–ące 
rowy zlokalizowane w granicach planu. 

 

§ 34. W za—resie za“”atrzenia w cie”J“ z uwagi 
na brak z“rganiz“waneg“ systemu cie”J“wniczeg“, 
ustala się st“s“wanie indywidualnych e—“l“gicz-

nych n“w“czesnych techn“l“gii, cechu–ących się 
nis—ą emis–ą zanieczyszczeL w ”r“cesie s”alania. 

 

§ 35. Ustala się, we d“stawa gazu dla n“wych 
“dbi“rców zl“—aliz“wanych w obszarze opracowa-

nia realiz“wana będzie z ”r“–e—t“wane– sieci, ”“ –e– 
budowie stosownie do potrzeb. 

 

§ 36. Ustala się nastę”u–ące zasady za“”atrze-

nia w energię ele—tryczną: 
1) bez”“`rednią “bsJugę “dbi“rców z istnie–ące– 

sieci r“zdzielcze– nis—ieg“ na”ięcia, ”“ niezbędne– 
modernizacji oraz z sieci projektowanej; 

2) d“”uszcza się wymianę transf“rmat“rów na 
–edn“st—i “ wię—sze– m“cy na stac–ach transf“rma-

t“r“wych ”“siada–ących “d”“wiednie warun—i 
techniczne. 

 

§ 37. Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
telekomunikacji: 

1) r“zwó– tele—“muni—ac–i w “”arciu “ istnie–ącą 
i n“wą sieć z d“”uszczeniem “bsJugi ”rzez równych 

u”rawni“nych “”erat“rów sieci; 
2) realizac–ę sieci i “bie—tów tele—“muni—acyj-

nych w il“`ci “d”“wiada–ące– ”“trzeb“m istnie–ące-

go i planowanego zainwestowania. 
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RozdziaJ 10 

Stawki procentowe dla nieruchomo`ci, dla któ-
rych warto`ć wzrasta w związku z uchwaleniem 
planu i na podstawie których ustala się opJatę  
o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o zagospo-

darowaniu i planowaniu przestrzennym 

 

§ 38. Dla wszystkich terenów w “bszarze ”lanu 
ustala się staw—ę ”r“cent“wą “d wzr“stu wart“`ci 
nieruch“m“`ci w wys“—“`ci 30 % (sJ“wnie: trzy-

dzie`ci). 
 

RozdziaJ 11 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 39. UchwaJa ”“dlega “”ubli—“waniu w Śzien-

ni—u Urzęd“wym W“–ewództwa O”“ls—ieg“ i na 
stronie internetowej miasta Ozimek. 

 

§ 40. Wykonanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Ozimka. 

 

§ 41. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 
dni “d –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym Wo-

–ewództwa O”“ls—ieg“. 
 

Przew“dniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

 

 

źaJączni— nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXI/289/09 

    z dnia 27 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym (Śz. U.  
z 2001 r. Nr 142, ”“z. 1591 z ”óun. zm.) oraz  

art. 3 ust. 1 i 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  

z ”óun. zm.), Rada Miejska w Ozimku rozstrzyga  

“ s”“s“bie r“z”atrzenia nieuwzględni“nych ”rzez 
Burmistrza uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk  

i Pust—ów (czę`ć “brębu Szczedrzy— “raz czę`ć 
“brębu Sch“dnia). 

 

§ 1.1. W trybie art. 17 pkt. 11 i art. 18 ustawy 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

”“z. 717 z ”óun. zm.), z“staJy wniesi“ne nastę”u-

–ące uwagi, —tórych Burmistrz ”“ r“z”atrzeniu nie 
uwzględniJ i ”rze—azaJ Radzie Miasta d“ r“zstrzy-

gnięcia wraz z ”r“–e—tem Planu: 

1) P. Aloisa Wolter z dnia 24.06.2008 r “ tre`ci 
d“tyczące– wyznaczenia dr“gi d“–azd“we– d“ dziaJ—i 
nr 231 k.m. 1, 

2) P. Benedykta Jagos z dnia 3.07.2008 r.  

“ tre`ci d“tyczące– zmiany ustaleL ”lanu z gruntów 
le`nych na bud“wlane, 

3) P. Henryka Kotula z dnia 17.07.2008 r.  

“ tre`ci d“tyczące– zmiany ustaleL ”lanu z gruntów 
r“lnych na bud“wlane w caJ“`ci, 

4) P. Marii i Józefa Śuda z dnia 15.07.2008 r.  
“ tre`ci d“tyczące– zmiany ustaleL ”lanu z gruntów 
le`nych na bud“wlane, 

5) P. Mir“sJawa Wicia—a z dnia 5.08.2008 r.  

“ tre`ci d“tyczące– li—widac–i istnie–ącej drogi 

dojazdowej, 

6) P. Haliny Kmita z dnia 7.08.2008 r. “ tre`ci 
d“tyczące– zmiany ustaleL ”lanu z gruntów r“lnych 

na bud“wlane w caJ“`ci. 
 

2. W trybie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

z ”óun. zm.), z“staJy wniesi“ne nastę”u–ące uwagi, 
—tóre Burmistrz ”“ r“z”atrzeniu uwzględniJ w czę`ci  
i ”rze—azaJ Radzie Miasta d“ r“zstrzygnięcia  
w nieuwzględni“ne– czę`ci wraz z ”r“–e—tem Planu: 

1. P. Zofii i Zbigniewa Pieciak z dnia 

11.07.2006 r. “ tre`ci d“tyczące– zmiany ustaleL 
”lanu z gruntów r“lnych na bud“wlane w caJ“`ci. 

 

§ 2.1. Nie uwzględnia się uwagi, “ —tóre– m“wa  
w § 1 ust. 1 ”—t 1, ”“niewaw d“stę” d“ dr“gi ”u-

bliczne– z dziaJ—i P. Waltera –est zabez”iecz“ny ”o-

przez sJuwebn“`ć ”rze–azdu ”rzez dziaJ—i sąsiednie. 
DziaJ—a bud“wlana nie musi mieć bez”“`rednieg“ 
dostę”u d“ dr“gi ”ubliczne–. źg“dnie z ustawą  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

m“`ciami, za d“stę” d“ dr“gi ”ubliczne– uwawa się 
równiew wydzielenie dr“gi wewnętrzne– wraz  
z ustan“wieniem na te– dr“dze “d”“wiednich sJu-

webn“`ci dla wydziel“nych dziaJe— gruntu alb“ 
ustanowienie dla tych dziaJe— innych sJuwebn“`ci 
drogowych (ta— –a— ma Pan Walter), –eweli nie ma 
m“wliw“`ci wydzielenia dr“gi wewnętrznej. Gmina 

nie ma “b“wiąz—u zabez”ieczenia dojazdu do drogi 

”ubliczne– —awde– dziaJce, —tóra nie ma bez”“`red-

nieg“ d“stę”u d“ nie–. 
 

2. Nie uwzględnia się uwag, “ —tórych m“wa  
w § 1 ust. 1 pkt 2 do 4 i pkt 6, ”“niewaw ”rzy–ęcie 
wni“s—“wanych ”rzez wn“szących uwagi zmian 

–est niezg“dne z ustaleniami Studium uwarun—“waL 
i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
Gminy Ozimek. 
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3. Nie uwzględnia się uwagi, “ —tóre– m“wa w  
§ 1 ust. 1 pkt 5, ”“niewaw dr“ga “ —tóre– m“wa  
w uwadze –est ge“dezy–nie wydziel“ną dr“gą, 
—tóre– wJa`cicielem –est Gmina Ozime—. Śr“ga ta 
za”ewnia i będzie za”ewniać d“ czasu realizac–i w 
”eJni ustaleL ”lanu w tym “bszarze (tereny 73  
i 74MN i ”lan“wana dr“ga wewnętrzna 62KŚW) 
d“stę” d“ dr“gi ”ubliczne–.  

 

4. Nie uwzględnia się w czę`ci uwagi, “ —tóre– 
m“wa w § 1 ust. 2 pkt 1, ”“niewaw wni“s—“wane 
zmiany ustaleL ”lanu byJyby s”rzeczne z ustalenia-

mi Studium uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“da-

rowania przestrzennego Gminy Ozimek. 

  

 źaJączni— nr 4 

 d“ uchwaJy Nr XXXI/ 289 /09 

    z dnia 27 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie miejscowym inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej oraz o zasadach ich finanso-

wania 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r.  
Nr 142, ”“z. 1591 z ”óun. zm.) “raz art. 3 ust. 1  
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Śz. U. z 2003 r. Nr 80, ”“z. 717 z ”óun. zm.),  
w “”arciu “ ｭPr“gn“zę s—ut—ów finans“wych 
uchwalenia miejsc“weg“ ”lanuｬ, Rada Miejska  

w Ozimku rozstrzyga:  

 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz 
zasadach ich finansowania. 

1. W związ—u z uchwaleniem mie–sc“weg“ ”lanu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i 

Pust—ów (czę`ć “brębu Szczedrzy— “raz czę`ć “brębu 
Schodnia) Gmina Ozimek poniesie wydatki na 

nastę”u–ące inwestyc–e z za—resu infrastru—tury 
technicznej: 

a) realizac–ę gminnych dróg ”ublicznych, 
b) realizac–ę sieci w“d“ciąg“we– i —analizacy–ne–, 
 

2. tródJem finans“wania inwestyc–i, wymienio-

nych w ust. 1, będą: 
a) budwet gminy, 
b) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze 

uni–ne, d“tac–e i ”“wycz—i z funduszy —ra–“wych), 
c) `r“d—i wniesi“ne d“ budwety tytuJem renty 

planistycznej, 

d) `r“d—i wniesi“ne d“ budwetu ze s”rzedawy 
gruntów gminnych, 

e) partnerstwo publiczno ｦ prawne. 

 

3. Inwestyc–e będą realiz“wane su—cesywnie w 
miarę ”“zys—ania d“ zas“bów gminnych gruntów w 
”asach dr“g“wych wyznacz“nych w ”lanie, dróg 
publicznych. 

 

4. Prognozowany okres realizacji inwestycji, 

wymienionych w ust. 1, ”rzy–mu–e się na lata 2009 
- 2020, su—cesywnie w miarę ”“zys—iwania `r“d-

—ów finans“wych “raz w “”arciu “ a—tualne ”o-

trzeby miesz—aLców “—re`lane w budwetach r“cz-

nych. 
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