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UCHWAIA NR IV.26.2011 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice  

obejmującego obszar wsi Suchy Bór 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice, ”rzyjętego uchwaJą nr XXXVIII/ 

269/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  

29 sierpnia 2006 roku, Rada Gminy Chrząstowice 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1.1. Tre`ć uchwaJy zawarta jest w rozdzia-

Jach: 
 

RozdziaJ 1 Ustalenia ogólne § 2-4 

RozdziaJ 2 Okre`lenie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego § 5-7 

RozdziaJ 3 Okre`lenie zasad ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 8-13 

RozdziaJ 4 
Okre`lenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej § 14 

RozdziaJ 5 Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych § 15  

RozdziaJ 6 Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu § 16-35 

RozdziaJ 7 Ustalenia szczegóJowe dla terenów § 36-37 

RozdziaJ 8 Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami § 38-39 

RozdziaJ 9 S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów § 40 

RozdziaJ 10 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych ”rze”isów 
§ 41 

RozdziaJ 11 SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci § 42 

RozdziaJ 12 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
§ 43 

RozdziaJ 13 Ustalenia koLcowe § 44-45 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 2.1. Przedmiotem uchwaJy jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice wsi Suchy Bór w granicach admini-

stracyjnych wsi z wyJączeniem terenu objętego 

uchwaJą nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 

2002 roku w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu budownic-

twa jednorodzinnego we wsi Suchy BórŁ 
2. Okre`lone w § 2 ust. 1 granice obszaru obję-

tego planem wynikają z ustaleL uchwaJy nr L/ 

242/2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r. Rady Gminy 

Chrząstowice w sprawie ｭPrzystą”ienia do sporzą-
dzenia miejscowych ”lanów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice Wsi Śębska 

Kuunia, Niwki, Suchy Bór, Śębie, Falmirowice, Dą-
browice, Śaniecｬ oraz uchwaJy nr XXXIV/ 

254/2010 z dnia 18 marca 2010 r. Rady Gminy 

Chrząstowice w sprawie ｭzmiany uchwaJy nr L/ 

242/2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r. Rady Gminy 

Chrząstowice w sprawie ”rzystą”ienia do sporzą-
dzenia miejscowych ”lanów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice Wsi Śębska 

Kuunia, Niwki, Suchy Bór, Śębie, Falmirowice, Dą-
browice, Śaniecｬ. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy planu są zaJącz-

niki: 

1) ZaJącznik nr 1 - rysunek planu s”orządzony  

w skali 1:2000 z wyrysem ze Studium Uwarunko-

waL i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Chrząstowice, z oznaczeniem granic obszaru 

objętego planem, w skali 1: 10 000; 

2) ZaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Gminy 

Chrząstowice o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyJowonego do publicznego 

wglądu projektu planu miejscowego; 

3) ZaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych Gminy 

oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, nalewących do za-

daL wJasnych Gminy. 
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4. W rysunku planu okre`lono nastę”ujące in-

formacje i obowiązujące ustalenia planu: 

1) informacje ogólne: 
a) granice terenu objętego planem - granica wsi; 

2) ustalenia rysunku planu: 

a) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

b) symbole identyfikacyjne terenu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) przeznaczenia terenów (oznaczone symbo-

lem i kolorem wy”eJnienia); 
4) tereny dróg; 
5) ustalenia strefowe; 

6) obiekty o okre`lonych w planie ustaleniach; 

7) oznaczenia informacyjne planu; 

8) informacje dotyczące infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale planu lub uchwale ｦ nalewy przez to 

rozumieć niniejszą uchwaJę Rady Gminy Chrząsto-

wice, o ile z tre`ci przepisu nie wynika inaczej; 

2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym ｦ nalewy przez to rozu-

mieć ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z dnia 

10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óuniejszymi 
zmianami; 

3) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć za-

Jącznik nr 1, stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
zawierający ustalenia zgodnie z § 2 pkt 4 uchwaJy; 

4) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć obowiązujące ustawy, wraz z aktami wy-

konawczymi; 

5) dziaJce ｦ nalewy przez to rozumieć dziaJkę 

gruntu okre`loną w obowiązujących przepisach 

prawa; 

6) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony liniami rozgraniczającymi, z cyfrowo lite-

rowymi symbolami identyfikującymi przeznaczenie. 

Ustalenia dla terenu obowiązują dla dziaJek i dla 

zes”oJu dziaJek pod inwestycje, ”oJowonych w jego 

granicach, ”osiadających cechy dziaJki budowlanej 

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 
7) procencie terenów zabudowanych Pz ｦ nale-

wy przez to rozumieć parametr okre`lany jako % 

maksymalny, będący ilorazem: sumy powierzchni 

zabudowy, liczonej na poziomie parteru w ze-

wnętrznym obrysie murów wszystkich budynków 

”oJowonych w granicach dziaJki lub nieruchomo`ci, 
do jej powierzchni, ”rzemnowony przez 100%; 

8) procencie terenów biologicznie czynnych Pb ｦ 

nalewy przez to rozumieć parametr okre`lany jako % 

minimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich po-

wierzchni biologicznie czynnych ”oJowonych w gra-

nicach dziaJki lub nieruchomo`ci, do jej powierzchni, 

”rzemnowony przez 100%; 

9) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy przez to rozu-

mieć nie”rzekraczalną wysoko`ć budynku, okre`lo-

ną za ”omocą jednego lub dwu ”arametrów takich 

jak: nieprzekraczalna ilo`ci kondygnacji nadziem-

nych wraz z poddaszem uwytkowym i liczona  

w metrach nieprzekraczalna wysoko`ć budynku do 

kalenicy, z dopuszczeniem dodatkowo w bryle bu-

dynku lokalnych dominant o indywidualnych wyso-

ko`ciach, z zastrzeweniem, iw rzut dominanty nie 

mowe ”rzekroczyć 5 % powierzchni zabudowy tego 

budynku; 

10) strefie - nalewy przez to rozumieć obszar 

”odlegający dodatkowym ustaleniom, którego gra-

nice wynikają z zasięgu wystę”ujących ograniczeL  

i nie muszą się ”okrywać z liniami rozgraniczający-

mi; 

11) adaptacji - nalewy przez to rozumieć utrzy-

manie istniejącego zagospodarowania i istniejącej 
zabudowy z mowliwo`cią prowadzenia robót bu-

dowlanych w rozumieniu ”rze”isów odrębnych  

z uwzględnieniem ograniczeL wynikających z uchwa-

Jy; 
12) ”rzynalewnym zagospodarowaniu terenu ｦ 

nalewy przez to rozumieć, iw w granicach danego 

terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznacze-

nia podstawowego i dopuszczonego: istniejące lub 

planowane: powierzchnie jezdne, postojowe, piesze 

i rowerowe, parkingi i garawe w tym realizujące 

zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach 

terenu, zabudowa gospodarcza, powierzchnie zielo-

ne, zieleL urządzoną, miejsca na odpady, ogrodze-

nia, maJą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy, 

budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, 

rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia 

ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojące  

i związane z obiektami budowlanymi, obiekty, sieci, 

”rzyJącza i urządzenia związane z uzbrojeniem tere-

nu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwaranto-

waniem do nich dostę”no`ci komunikacyjnej; 

13) infrastrukturze technicznej - nalewy przez 

to rozumieć sieci ”rzesyJowe (podziemne, na-

ziemne lub nadziemne), urządzenia i związane  

z nimi obiekty sJuwące do obsJugi obszaru objęte-

go planem w zakresie komunikacji zaopatrzenia  

w wodę, cie”Jo, energię elektryczną i paliwa ga-

zowe, odprowadzania i podczyszczania `cieków, 
usuwania od”adów, telekomunikacji, radiokomu-

nikacji i radiolokacji, a takwe inne przewody, przy-

Jącza i urządzenia sJuwące zaspokajaniu potrzeb 

bytowych uwytkowników nieruchomo`ci; 
14) przeznaczeniu terenu - nalewy przez to ro-

zumieć funkcję terenu; 

15) PozostaJe okre`lenia uwyte w uchwale na-

lewy rozumieć zgodnie z ich definicjami ustalony-

mi w przepisach odrębnychŁ 
 

§ 4.1. Na rysunku planu wyznaczono tereny, 

które oznaczono kolejnymi numerami ”orządkują-
cymi wraz z symbolami przeznaczenia podsta-

wowego i kolorem przypisanym jak na arkuszu 

planu ｭLegendaｬ: 
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1) Tereny zabudowy mieszkaniowej M: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnejｦ MN1, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami ｦ MN2; 

2) Tereny zabudowy usJugowej ｦ U: 

a) tereny zabudowy usJugowej kultu religijnego ｦ UK, 

b) tereny zabudowy usJugowej o`wiaty ｦ UO, 

c) tereny zabudowy usJugowej handlu i ga-

stronomii ｦ UH, 

d) tereny zabudowy usJugowej zdrowia ｦ UZ, 

e) tereny zabudowy usJugowej strawy ”owarnej ｦ UI, 

f) tereny rekreacji - UR; 

3) tereny obiektów produkcyjnych, skJadów  

i magazynów - P: 

a) tereny zabudowy ”rzemysJowej ｦ PP; 

4) Tereny rolnicze R: 

a) tereny rolnicze z zabudową rolniczą ｦ R1; 

5) Tereny zieleni Z: 

a) tereny cmentarzy ｦ ZC, 

b) tereny lasów ｦ ZL, 

c) tereny zieleni dolesieL ｦ ZLd; 

6) Tereny komunikacji K: 

a) tereny kolejowe ｦ KK, 

b) tereny drogi publicznej klasy gJównej ruchu 

”rzy`”ieszonego ｦ KDGP, 

c) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej ｦ KDZ, 

d) tereny dróg publicznych klasy lokalnej ｦ KDL, 

e) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej ｦ KDD, 

f) tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 

ｦ jezdnych ｦ KDW. 

2. Dla kawdego terenu wyodrębnionego w pla-

nie za ”omocą linii rozgraniczających, w tek`cie 

uchwaJy w § 16-37 ustala się szczegóJowe: prze-

znaczenia, sposoby zagospodarowania i uwytko-

wania: terenów, budynków i budowli, a takwe 

od”owiadające ”oszczególnym przeznaczeniom: 

nakazy, zakazy i dopuszczenia. 

 

RozdziaJ 2 

Okre`lenie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego 

 

§ 5.1. W planie z uwagi na ochronę Jadu prze-

strzennego, dla wyodrębnionych terenów obo-

wiązują odpowiednio nastę”ujące ustalenia: 

1) ustala się wymóg stopniowej przebudowy 

lub wymiany istniejącej zabudowy i zagospoda-

rowania ”owodującego degradację otoczenia  

i obniwenie estetyki miejsca, odbiegającego swo-

im charakterem, funkcją i standardem, od prze-

znaczenia podstawowego lub dopuszczonego,  

a takwe w zJym stanie technicznym i zdekapitali-

zowanej w stopniu nie ”ozwalającym na wykona-

nie remontu, czy ”odwywszenie standardu; 

2) ustala się, iw nowe ogrodzenia dziaJek od 

strony dróg publicznych nalewy budować lub prze-

budowywać w obowiązujących dla dróg liniach 

rozgraniczających lub cofnięte do wnętrza terenu,  

z zastosowaniem naturalnych materiaJów tj.: drew-

na, kamienia, cegJy lub odpowiednika ｦ w tym mu-

ry ”eJne i awurowe licowe i tynkowane, stal - w tym 

ogrodzenia z siatek, a takwe wywo”Joty, w wysoko-

`ci do 1,6 metra, zakazuje się stosowania ogrodzeL 

z betonowych ”rzęseJ prefabrykowanych lub z pa-

neli blaszanych oraz ogrodzeL ”eJnych na caJej sze-

roko`ci frontu dziaJki; 
3) dopuszcza się ada”tację istniejącego zago-

spodarowania i istniejącej zabudowy, z zakazem 

”owiększania rzutu budynku od strony drogi pu-

blicznej, z mowliwo`cią wymiany zabudowy na 

nową, dopuszczenie nie dotyczy stref wyklucza-

jących mowliwo`ć zabudowy. 

 

§ 6.1. Zabudowa winna być ksztaJtowana in-

dywidualnie, w s”osób i przy uwyciu materiaJów 

gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu 

rozwiązaL urbanistycznych i architektonicznych. 

2. Dla nowych, odbudowywanych i przebudo-

wywanych budynków mieszkalnych, usJugowych  

i gospodarczych, nalewy stosować charakterystycz-

ne dla rejonu materiaJy i kolorystykę, w tym: 

1) elewacje budynków: 
a) tynki, cegJy, ceramiczne materiaJy licowe, 

drewno, elementy metalowe i szkJo, 
b) zakaz zewnętrznych okJadzin z tworzyw 

sztucznych, blach trapezowych; 

2) kolorystyka elewacji pastelowa, nawiązują-
ca do kolorystyki naturalnych materiaJów budow-

lanych, zakaz stosowania kolorystyki powodują-
cej dysharmonię w krajobrazie; 

3) pokrycia dachowe budynków: dachówka, 
blachy ”Jaskie, blachy dachówkowe, gonty -  

w tonacjach: brązów, czerwieni, szaro`ci, grafitu  

i czerni. 

3. Dla obiektów ”rzemysJowych dopuszcza się 

stosowanie materiaJów elewacyjnych i pokrycia 

dachowego innych niw wymienione ”owywej, pod 

warunkiem s”eJnienia ogólnych zasad estetycz-

nych i wymogów technologii. 

4. Ustala się zakaz stosowania dachów o rów-
nym kącie nachylenia ”oJaci gJównych oraz o prze-

suniętych w pionie kalenicach. 

5. Dopuszcza się ada”tację istniejącej zabu-

dowy w zakresie dotychczasowych ”arametrów  

z mowliwo`cią osiągnięcia ”arametrów ustalonych 

w planie, w sytuacji gdy zabudowa istniejąca 

przekracza parametry ustalone w planie zakazuje 

się dalszej rozbudowy. 

6. Ustalenia dotyczące ”arametrów dziaJek do-

tyczą nowowydzielanych dziaJek budowlanych, 

dla dziaJek istniejących niezabudowanych obo-

wiązują ”ozostaJe parametry zagospodarowania. 

 

§ 7.1. Ustala się nastę”ujące zasady lokalizacji 

i realizacji no`ników reklamowych i elementów 

informacji wizualnej: 

1) będących indywidualnymi budowlami: 
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a) wyklucza reklamy wolnostojące w grani-

cach stref ochrony konserwatorskiej; 

2) zintegrowanych z budynkami i innymi bu-

dowlami: 

a) wyklucza się mowliwo`ć zasJaniania caJo`ci 
lub ”rzewawających powierzchni elewacji fronto-

wych budynków, od strony przestrzeni publicz-

nych, no`nikami reklamowymi, zakaz nie dotyczy 

`cian szczytowych bez otworów okiennych, 

b) wyklucza się sytuowanie na budynkach no-

`ników reklamowych wymagających dodatkowej 

konstrukcji, 

c) dopuszcza się umieszczanie znaków infor-

macji wizualnej na ogrodzeniu nieruchomo`ci od 

strony przestrzeni publicznych, z zastrzeweniem, 
we nie mogą być wywsze niw ogrodzenie; 

3) ustalenia ”owywsze nie obowiązują w sto-

sunku do no`ników reklamowych i informacyj-

nych związanych z krótkoterminowymi zdarze-

niami sportowymi i kulturalnymi; 

4) ustalenia ”owywsze nie obowiązują w sto-

sunku do no`ników reklamowych i informacyj-

nych, dla których do dnia wej`cia w wycie planu, 

wydano ostateczne decyzje lub ”rzyjęto zgJosze-

nia, w przypadku ich przebudowy lub zmiany 

lokalizacji zaczynają obowiązywać odpowiednio 

ustalenia pkt 1 i 2. 

 

RozdziaJ 3 

Okre`lenie zasad ochrony `rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego 

 

§ 8.1. Dla wszystkich terenów ”oJowonych  

w granicach opracowania planu obowiązują od-

powiednio nastę”ujące ustalenia związane z ochro-

ną `rodowiska, przyrody: 

1) zakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, z wyJączeniem ”rzedsięwzięć związanych ze 

sportem i rekreacją, cmentarzami, ”rowadzoną 

rolniczą i le`ną dziaJalno`cią ”rodukcyjną, realiza-

cją dróg, uzbrojenia i zabezpieczenia terenu, loka-

lizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci publicznej, pod warunkiem dotrzymania 

wszelkich ograniczeL i wymogów wynikających  

z ”rze”isów odrębnych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeL, 

”rzekraczających standardy ochrony `rodowiska  

i oddziaJywujących poza granice dziaJki, do której 
jej wJa`ciciele lub uwytkownicy ”osiadają prawo 

dysponowania, z wyJączeniem inwestycji celu 

publicznego z zakresu Jączno`ci publicznej; 

3) zakazuje się jakiejkolwiek dziaJalno`ci go-

spodarczej związanej ze: skJadowaniem od”adów; 
4) dopuszczenie krótkoterminowego groma-

dzenia od”adów komunalnych i od”adów produk-

cyjnych w granicach dziaJek, na których są wy-

twarzane lub przeznaczane do wykorzystania  

w ich granicach; 

5) zakazuje się prowadzenia dziaJalno`ci go-

spodarczej której prowadzenie mowe ”rzekraczać 

standardy ochrony `rodowiska, w szczególno`ci 
w zakresie dopuszczalnych, warto`ci okre`lonych 

obowiązującymi przepisami odrębnymi, emisji 

zanieczyszczeL powietrza, wytwarzania haJasu  

i wibracji; 

6) dopuszcza się wycięcia lub przesadzenia 

drzew kolidujących z podstawowym i dopuszczo-

nym przeznaczeniem terenu, pod warunkiem 

kompensacji wycinanej zieleni w granicach posia-

danej wJasno`ci lub we wskazanych przez gminę 

obszarach przestrzeni publicznej. 

 

§ 9.1. W zakresie ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem: 

1) nakazuje się s”eJnienie normatywów w za-

kresie emisji zanieczyszczeL do powietrza, w tym 

hermetyzację ”rocesów technologicznych, ogra-

niczając emisję zanieczyszczeL; 
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicz-

nych, o niskiej zawarto`ci związków siarki oraz 

technologii gwarantujących zachowanie nieprze-

kraczalnych wskauników emisji zanieczyszczeLŁ 
2. W zakresie ochrony powierzchni ziemi  

i `rodowiska: 
1) nakazuje się przy realizacji robót ziemnych 

w trakcie budowy: zdjąć, zde”onować oraz po-

nownie wykorzystać wierzchnią warstwę ziemi; 

2) nakazuje się masy ziemne przemieszczone 

w trakcie budowy wykorzystać w pierwszej ko-

lejno`ci do niwelacji terenu lub uksztaJtowania 

form terenu. 

3. W zakresie ochrony ”rzeciw”owarowej: 
1) nakazuje się za”ewnić ”rzeciw”owarowe 

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 

”owaru zgodnie z przepisami odrębnymi, w spra-

wie ”rzeciw”owarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg ”owarowych; 
2) nakazuje się za”ewnić drogi ”owarowe 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) nakazuje się zachowanie minimalnej odle-

gJo`ci, w razie zamiaru wykonania obiektów bu-

dowlanych w ”obliwu obszaru le`nego, zgodnie  

z przepisami odrębnymiŁ 
 

§ 10.1. W zakresie ochrony przed haJasem: 
1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 

budowlanych i urządzeL ”rzekraczających do-

puszczalne poziomy haJasu w `rodowisku, powo-

dowane przez ”oszczególne grupy uródeJ haJasu 

oraz linie elektroenergetyczne, w granicach oraz  

z bez”o`rednim sąsiedztwie terenów o przezna-

czeniach wynikających z ”rze”isów odrębnych; 
2) w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zloka-

lizowanej w bez”o`rednim sąsiedztwie gJównych 

tras komunikacyjnych w przypadku przekroczenia 

obowiązujących norm nalewy stosować odpo-

wiednie zabezpieczenia akustyczne związane 
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bez”o`rednio z budynkiem lub będące samodziel-

nymi budowlami; 

3) wskazuje się przeznaczenia od”owiadające 

terenom wymienionym w art. 113 ustawy prawo 

ochrony `rodowiska, dla których dopuszczalny 

poziom haJasu okre`lają przepisy odrębne: 
a) tereny przeznaczone pod zabudowę miesz-

kaniową: MN1, MN2, 

b) tereny przeznaczone pod budynki związane 

ze staJym lub wielogodzinnym pobytem dzieci  

i mJodziewy: UO, 

c) tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe: UZ, 

d) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno ｦ 

wypoczynkowe poza miastem: US, UR, 

e) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo 

ｦ usJugowe: UK, UH, UI; 

4) dla usJug lokalizowanych w terenach MN1  

i MN2 nakazuje się stosowanie norm haJasu jak 

dla zabudowy mieszkaniowej. 

 

§ 11.1. W zakresie ochrony wód nakazuje się: 
1) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniami wy”Jukanymi z materiaJów sto-

sowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn  

i ”ojazdów, jak równiew przed `ciekami z baz trans-

portowo-s”rzętowych, ”arkingów i wszystkich in-

nych terenów, na których, ze względu na ich prze-

znaczenie i s”osób uwytkowania, mowe wystą”ić 

zagrowenie zanieczyszczeniem, poprzez zastosowa-

nie, utwardzenia nawierzchni, lokalnej kanalizacji, 

systemów separacji zanieczyszczeL ropopochod-

nych; 

2) utrzymanie, ochrona i odtworzenie istnieją-
cych ciągów melioracyjnych; 

3) dla realizacji ”rzedsięwzięć mogących prowa-

dzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych  

i podziemnych takich jak drogi, parkingi, nakazuje 

się zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem 

zanieczyszczeL, stosownie do ustaleL wynikających 

z dokumentacji hydrogeologicznej lub innych doku-

mentacji wymaganych w trybie ”rze”isów odręb-

nych. 

2. Wskazuje się istniejące ujęcie wody oraz 

wynikające z pozwolenia wodnoprawnego O_-

II/7211/39/87 z dn. 30-06-1987 r. granice stref 

ochronnych ujęcia wody odpowiednio: tereny 

ochrony bez”o`redniej o wymiarach 20 x 22,5 m, 

tereny ochrony ”o`redniej o promieniu R= 90 m, 

tereny ochrony zasobów wodnych o promieniu 

R= 210 m. W granicach wyznaczonych stref 

obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia wyni-

kające z ”rze”isów odrębnych oraz ”ozwoleL 

wodnoprawnych. 

 

§ 12. W zakresie ochrony terenów zieleni  

i warto`ci krajobrazowych nakazuje się: 
1) ochronę zieleni o walorach kompozycyjnych 

stanowiącą charakterystyczne elementy krajobra-

zu kulturowego, takich jak: pojedyncze drzewa, 

aleje, szpalery, zieleL przywodna; 

2) wymianę, nie likwidację, zdegradowanych lub 

kolidujących z poszerzeniem jezdni bądu rozbudową 

wzdJuw pasa drogi infrastruktury technicznej szpale-

rów drzew na jedno- lub dwugatunkowe; 

3) ochronę szaty ro`linnej w celu zwiększenia 

stopnia lesisto`ci, poprzez zwiększenia powierzchni 

zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych i nadrzecz-

nych; 

4) w ramach modernizacji istniejących a takwe 

przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg, kaw-
dorazowo uwzględniać mowliwo`ć realizacji zieleni 

urządzonej (przy uwyciu nieinwazyjnych gatunków 

ro`lin) w postaci: sz”alerów drzew, grup zieleni,  

w zalewno`ci od mowliwo`ci wynikających z szero-

ko`ci dróg w ich liniach rozgraniczającychŁ 
 

§ 13.1. Wskazuje się, niewyznaczone graficz-

nie w rysunku planu, strefy ochrony ”omników 

przyrody, na podstawie roz”orządzenia Wojewo-

dy Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 pau-
dziernika 2005 w sprawie ustanowienia pomni-

ków przyrody, obejmujące zasięg korony i korzeni 

chronionych obiektów: 
1) SK-4.1 ｦ ochrony pomnika przyrody ｦ dąb 

szy”uJkowy rosnący w oddziale 15 d Nadle`nic-

twa Opole w miejscowo`ci Suchy Bór; 
2) SK-4.2 ｦ ochrony pomnika przyrody ｦ dąb 

szy”uJkowy rosnący w oddziale 15 g Nadle`nic-

twa Opole w miejscowo`ci Suchy Bór; 
3) SK-4.3 ｦ ochrony pomnika przyrody ｦ dąb 

szy”uJkowy rosnący w oddziale 7 b Nadle`nictwa 

Opole w miejscowo`ci Suchy Bór; 
4) SK-4.4 ｦ ochrony pomnika przyrody ｦ dąb 

szy”uJkowy rosnący w oddziale 15 d Nadle`nic-

twa Opole w miejscowo`ci Suchy BórŁ 
2. W granicach stref SK-4 ustala się: 
1) Nakazy: 

a) wyznaczenia i rozgraniczanie ”omników  

w terenie, 

b) ograniczenia swobodnego dostę”u, 
c) ”rzeciwdziaJanie dewastacji i za`miecaniu, 
d) utrzymania naturalnego charakteru terenu; 

2) Zakazy: 

a) lokalizowania obiektów budowlanych i urzą-
dzeL technicznych innych niw sJuwących ochronie 

danego obiektu, 

b) ustawiania obiektów nietrwale związanych 

z gruntem i skJadowania ”rzedmiotówŁ 
3. Wskazuje się, bez okre`lania `cisJej lokali-

zacji, wystę”owanie w obszarze soJectwa ro`lin 

chronionych: goudzika kropkowanego, bluszcza 

pospolitego, barwinka pospolitego, kruszczyka 

szerokolistnego. 

4. Dla ro`lin chronionych obowiązują przepisy 

odrębne za”ewniające ochronę wskazanych ga-

tunków ro`linŁ 
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5. Wyznacza się strefy SOS1 - ochrony sani-

tarnej cmentarzy w zasięgu 50 metrów od grani-

cy cmentarza. 

6. W strefach SOS1 obowiązują: 
1) Zakazy: 

a) budowa nowych budynków mieszkalnych, 

b) adaptacja istniejącej zabudowy gospodar-

czej na cele mieszkalne, 

c) lokalizacja zakJadów ”rodukujących lub 

”rzechowujących artykuJy wywno`ciowe, zakJa-

dów wywienia zbiorowego. 

7. Wyznacza się strefy SOS2 - ochrony sani-

tarnej cmentarzy w zasięgu 150 metrów od gra-

nicy cmentarza. 

8. W strefach SOS2 obowiązują: 
1) Zakazy: 

a) lokalizacja studzien. 

9. Wyznacza się strefy SZP1 ｦ zagrowenia 

podtopieniem. 

10. W strefach SZP1 obowiązują: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie i utrwalanie zieleni nieurządzonej 
w szczególno`ci Jęgów i Jąk, 

b) utrzymanie lub zwiększanie ”rze”ustowo`ci 
wszystkich naturalnych wód powierzchniowych 

oraz obszarów ich naturalnych s”Jywów, 
c) przy budowie nowych obiektów mieszkal-

nych wyniesienie posadzki parteru na poziom 

”owywej 0,5 metra nad poziom gruntu, 

d) stosowanie we wszystkich nowych obiek-

tach kubaturowych rozwiązaL technicznych 

uwzględniających zagrowenie podtopieniem; 

2) Zakazy: 

a) lokalizacja ferm hodowlanych, 

b) magazynowanie i skJadowanie substancji 

niebezpiecznych jak materiaJy i surowce toksycz-

ne, substancje ropopochodne, 

c) wydobywanie piasku, wwiru i innych mate-

riaJów na skalę ”rzemysJową, 
d) budowa obiektów podpiwniczonych. 

 

RozdziaJ 4 

Okre`lenie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJcze-

snej 

 

§ 14.1. Wskazuje się, chronione na mocy pla-

nu, obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków, zaznaczone w rysunku planu szrafem oraz 

symbolem towsamym z numerem ewidencyjnym 

obiektu: 

1) OE-116 ｦ dom z 1894 roku, ”oJowony przy 

ul. Pawlety 1; 

2) OE-117 ｦ le`niczówka z 1904 roku, ”oJo-

wona przy ul. Pawlety 2; 

3) OE-118 ｦ stodoJa z 1904 roku, ”oJowona 

przy ul. Pawlety 2; 

4) OE-119 ｦ dom z koLca XIX wieku, ”oJowo-

ny przy ul. Pawlety 5; 

5) OE-122 ｦ gospoda z 1872 roku, ”oJowona 

przy ul. Pawlety 15; 

6) OE-123 ｦ dom z 1862 roku, ”oJowony przy 

ul. Pawlety 38; 

7) OE-124 ｦ dom z 1895/96 roku, ”oJowony 

przy ul. Pawlety 53; 

8) OE-125 ｦ stodoJa z ”oczątku XX wieku, po-

Jowona przy ul. Pawlety 53; 

9) OE-126 ｦ remiza z 1933 roku, ”oJowona 

przy ul. Pawlety 66a; 

10) OE-127 ｦ dawna szkoJa z 1772 roku, po-

Jowona przy ul. Pawlety 68; 

11) OE-128 ｦ dom z koLca XIX wieku, ”oJo-

wony przy ul. Grudzickiej 1; 

12) OE-129 ｦ szkoJa z czę`cią mieszkalną  

z 1927 roku, ”oJowona przy ul. Szkolnej 2; 

13) OE-130 ｦ kapliczka dzwonnica z ”rzeJomu 

XIX i XX wieku, ”oJowona przy skrzywowaniu  

ul. Pawlety z ul. GrudzickąŁ 
2. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewi-

dencji zabytków ustala się: 
1) Nakazy: 

a) zachowania, konserwacji i ochrony, 

b) utrzymania w dobrym stanie technicznym, 

c) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, 

skali otworów okiennych i drzwiowych, ich roz-

mieszczenia, detalu architektonicznego oraz mate-

riaJów elewacyjnych; 

2) Zakazy: 

a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz 

zmiany wyglądu elewacji w s”osób zacierający 

cechy stylistyczne historycznego obiektu, 

b) wykonywania czę`ciowego remontu elewacji, 

np. czę`ci mieszkalnej w celu dostosowania do 

usJug handlu, w s”osób dekom”onujący caJo`ciowy 

ukJad elewacji, dopuszcza się taki remont, jeweli 
czę`ć elewacji ulegnie zniszczeniu w s”osób zagra-

wający bez”ieczeLstwu lub wyraunie sz”ecący, 
c) usuwania historycznego detalu architekto-

nicznego oraz historycznych elementów budynku 

takich jak: rysunek muru ryglowego, ukJad okJa-

dziny drewnianej, nisza kapliczkowa w murze itp., 

w przypadku ich zniszczenia ustala się koniecz-

no`ć odtworzenia w tej samej formie, 

d) lokalizacja reklam wolnostojących na dziaJ-
ce, na której znajduje się budynek OE; 

3) Dopuszczenia: 

a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy w po-

lu wyznaczonym zapisami planu, przy utrzymaniu 

stylu budynku oraz, w czę`ci dobudowywanej, 

skali, wysoko`ci, s”adków dachu. 

3. W obszarze objętym planem obowiązują prze-

pisy odrębne dotyczące ”ostę”owania w przypadku 

odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przy-

puszczenie, we jest on zabytkiem. 
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RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

 

§ 15.1. W obszarze objętym planem wystę”u-

ją nastę”ujące tereny zaliczane do przestrzeni 

publicznych w rozumieniu ustawy i ”rze”isów 

odrębnychŁ Są to: 

1) tereny dróg publicznych: 

a) gJównych ruchu ”rzy`”ieszonego o symbo-

lu: 1.KDGP, 

b) zbiorczych o symbolu: 1.KDZ, 

c) lokalnych o symbolach: 1.KDL, 

d) dojazdowych o symbolach: 1.KDD. 

2. W granicach przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza się realizację elementów maJej 
architektury związanych z wy”osaweniem tere-

nów publicznych; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-

tów usJugowo-handlowych; 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lo-

kalizację nowych elementów uzbrojenia technicz-

nego terenów na warunkach okre`lonych w roz-

dziale 8; 

4) dopuszcza się ada”tację istniejącego zago-

spodarowania terenu, w tym zabudowy, ogrodzeLŁ 
3. Dla realizacji uzbrojenia i wy”osawenia ob-

szaru objętego planem, plan rezerwuje tereny 

”oJowone wewnątrz linii rozgraniczających tereny 

dróg i tereny komunikacji pieszej, wskazuje lokali-

zacje i przebiegi istniejących lub planowanych 

obiektów, sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej. Lokalizacja w rezerwowanym terenie 

projektowanego uzbrojenia nie związanego z go-

s”odarką drogową i potrzebami ruchu drogowego 

zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 16.1. Wyznacza się tereny o symbolach 

MN1 ｦ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1-34 MN1. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 

MN1 obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliuniacza, 
wraz z ”rzynalewnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) nowo wydzielana dziaJka budowlana winna 

s”eJniać wymogi minimalnych szeroko`ci i po-

wierzchni: 

- dla zabudowy bliuniaczej, dla dwóch dziaJek, 
odpowiednio: min. 20,0 m i min. 1200,0 m, 

- dla zabudowy wolnostojącej odpowiednio: 

min. 18,0 m i min. 700,0 m, 

b) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci 
dachu budynku: dwuspadowe, dwuspadowe  

z naczóJkiem lub wielospadowe o nachyleniu  

25 stopni - 50 stopni, 

c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla 1 lokalu mieszkalnego co najmniej 2 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych lub 

dostawczych lub garawu i co najmniej 3 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych lub 

dostawczych dla kawdego nowego dopuszczone-

go planem lokalu uwytkowego, 
d) przestrzeganie ustaleL §§ 5 i 6, 

e) przestrzegania ”rze”isów dotyczących usy-

tuowania budynków z uwagi na bez”ieczeLstwo 

”owarowe; 
2) Zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeL z prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych, 

b) stosowanie dachów o równym kącie nachy-

lenia ”oJaci oraz o ”rzesuniętych w pionie kaleni-

cach; 

3) Dopuszczenia: 

a) w granicach kawdej dziaJki budowlanej, po-

Jowonej w granicach terenów MN1, mowliwo`ć 

prowadzenia dziaJalno`ci gospodarczej, zgodnie  

z przepisami odrębnymi, z zastrzeweniem, we: 
- wielko`ć dziaJki budowlanej będzie gwaran-

tować obsJugę funkcji dopuszczonych w zakresie: 

dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, skJa-

dowania od”adów, 
- prowadzona dziaJalno`ć gospodarcza nie mo-

we swoim oddziaJywaniem na `rodowisko wykra-

czać poza granice wJasno`ci (lub innej formy 

prawnej uwytkowania terenu) zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi, 
b) lokalizowania funkcji usJugowych przede 

wszystkim w parterach budynków z dopuszcze-

niem przystosowania do tych funkcji innych kon-

dygnacji, 

c) realizacji dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających minimum 5 m,  

w miarę mowliwo`ci o szeroko`ci od”owiadającej 
drogom publicznym dojazdowym, w terenach 

zabudowanych nalewy tyczyć je w dostosowaniu 

do istniejącego stanu zagospodarowania, w miarę 

mowliwo`ci bez naruszania trwaJych, istniejących 

ogrodzeL, zieleni i trwaJych urządzeL zlokalizo-

wanych w pasie drogowym, 

d) lokalizowanie zabudowy w granicy dziaJki 
wyJącznie na istniejących dziaJkach nies”eJniają-
cych normatywnych wymogów szeroko`ci oraz 

w przypadku zabudowy bliuniaczej; 
4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny o symbolach 

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami: 1-15MN2. 
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2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

MN2 obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolnostojąca, bliuniacza lub 

szeregowa, zabudowa usJugowa, warsztaty rze-

mie`lnicze, wraz z ”rzynalewnym zagospodarowa-

niem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) nowo wydzielana dziaJka budowlana winna 

s”eJniać wymogi szeroko`ci i powierzchni minimal-

nych: odpowiednio min. 18,0 m i min. 700 m2 oraz 

maksymalnych: odpowiednio 25 m i 1300 m2, 

b) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci da-

chu budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z na-

czóJkiem lub wielospadowe o nachyleniu 25 stopni - 

50 stopni, z zastrzeweniem ustaleL wynikających  

z ochrony dziedzictwa kulturowego, 

c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla 1 lokalu mieszkalnego co najmniej 2 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych lub 

dostawczych dla samochodów osobowych lub 

dostawczych lub garawu i co najmniej 3 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych lub 

dostawczych dla kawdych roz”oczętych 100,0 m2 

powierzchni uwytkowych ”rzeznaczeL dopuszczo-

nych, z wyJączeniem powierzchni pomocniczych, 

technicznych i gospodarczych, 

d) przestrzeganie ustaleL §§ 5 i 6, 

e) przestrzegania ”rze”isów dotyczących usy-

tuowania budynków z uwagi na bez”ieczeLstwo 

”owarowe; 
2) Zakazy: 

a) lokalizacji usJug wymagających skJadowania 

elementów prefabrykowanych lub od”adów na 

otwartym terenie dziaJki, 
b) stosowanie ogrodzeL z prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych, 

c) stosowanie dachów o rownym kącie nachy-

lenia ”oJaci oraz o ”rzesuniętych w pionie kaleni-

cach; 

3) Dopuszczenia: 

a) w granicach kawdej dziaJki budowlanej, po-

Jowonej w granicach terenów MN2, mowliwo`ć 

prowadzenia dziaJalno`ci gospodarczej, lokalizo-

wanej zarówno w pomieszczeniach zintegrowa-

nych z budynkiem jak i wolnostojącym budynku, 

z zastrzeweniem iw: 
- wielko`ć dziaJki budowlanej będzie gwaran-

tować obsJugę funkcji dopuszczonych w zakresie: 

dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, skJa-

dowania od”adów, 
- prowadzona dziaJalno`ć gospodarcza nie mo-

we swoim oddziaJywaniem na `rodowisko wykra-

czać poza granice wJasno`ci (lub innej formy 

prawnej uwytkowania terenu) zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi, 

b) realizacji dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających minimum 5 m,  

w miarę mowliwo`ci o szeroko`ci od”owiadającej 
drogom publicznym dojazdowym, w terenach 

zabudowanych nalewy tyczyć je w dostosowaniu 

do istniejącego stanu zagospodarowania, w miarę 

mowliwo`ci bez naruszania trwaJych, istniejących 

ogrodzeL, zieleni i trwaJych urządzeL zlokalizo-

wanych w pasie drogowym, 

c) lokalizowanie zabudowy w granicy dziaJki 
wyJącznie na istniejących dziaJkach nies”eJniają-
cych normatywnych wymogów szeroko`ci oraz 

w przypadku zabudowy bliuniaczej; 
4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 18.1. Wyznacza się teren o symbolu UK - 

zabudowy usJug kultu religijnego: 1UK. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UK 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa związana 

z kultem religijnym, taka jak: ko`cioJy, kaplice, 

probostwa, domy parafialne, domy rekolekcyjne, 

klasztory i domy zakonne, usJugi związane z dzia-

Jalno`cią charytatywną, wraz z ”rzynalewnym 

zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) wysoko`ć zabudowy dla ko`cioJa, kaplicy, 

dzwonnicy wolnostojącej itp. nie wywsza od istnie-

jącej na dziaJce zabudowy; dla ”ozostaJych obiek-

tów: do 3 kondygnacji, lecz nie wywsza niw 12,0 m, 

c) forma dachów dla ko`cioJa, kaplicy, dzwon-

nicy ｦ indywidualna, dla ”ozostaJych obiektów - 

dotyczy gJównych ”oJaci dachu budynku - dwu-

spadowe z naczóJkiem lub wielospadowe o na-

chyleniu 30 stopni - 50 stopni, 

d) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla kawdych 30 m2 powierzchni zabudowy usJu-

gowej jednego miejsca parkingowego dla samo-

chodów osobowych, 

e) kompleksowe zagospodarowanie dziaJki 
wraz z przedpolem od strony drogi; 

2) Zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeL z prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych, 

b) stosowanie dachów i rownym kącie nachy-

lenia ”oJaci oraz o ”rzesuniętych w pionie kaleni-

cach; 

3) Dopuszczenia: 

a) w ksztaJtowaniu bryJy obiektów dopuszcza się 

rozwiązania indywidualne, niezwiązane z lokalną 

tradycją, nadające formę lokalnej dominanty, 

b) lokalizacja obiektów usJug o`wiaty, kultury  

i handlu detalicznego; 
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4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 19.1. Wyznacza się teren o symbolu UO - 

zabudowy usJugowej o`wiaty: 1UO. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UO 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa związana 

z o`wiatą, taka jak szkoJy, przedszkola, o`rodki 
szkoleniowe, wraz z ”rzynalewnym zagospodaro-

waniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci 
dachu budynku - dwuspadowe, dwuspadowe  

z naczóJkiem lub wielospadowe o nachyleniu  

30 stopni - 50 stopni, dla urządzeL sportowych 

dopuszcza się formy indywidualne, 

c) kompleksowe zagospodarowanie dziaJki 
wraz z przedpolem od strony drogi, 

d) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla kawdych 50 m2 powierzchni zabudowy usJu-

gowej jednego miejsca parkingowego dla samo-

chodów osobowych, 

e) przestrzegania ”rze”isów dotyczących usy-

tuowania budynków z uwagi na bez”ieczeLstwo 

”owarowe; 
2) Zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeL z prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych, 

b) stosowanie dachów i rownym kącie nachy-

lenia ”oJaci oraz o ”rzesuniętych w pionie kaleni-

cach; 

3) Dopuszczenia: 

a) lokalizacja obiektów i urządzeL sportu i re-

kreacji, 

b) zmiana przeznaczenia obiektów na związane 

z mieszkalnictwem zbiorowym, usJugami admini-

stracji i kultury; 

4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 20.1. Wyznacza się teren o symbolu UZ - 

zabudowy usJugowej zdrowia: 1UZ. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UZ 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa związana  

z funkcjami medycznymi, rehabilitacyjnymi, sanato-

ryjnymi, wraz z ”rzynalewnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów ｦ indywidualnie, 

c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla kawdych 50 m2 powierzchni zabudowy usJu-

gowej jednego miejsca parkingowego dla samo-

chodów osobowych lub dostawczych; 

2) Dopuszczenia: 

a) lokalizacja urządzeL i obiektów sportu, 

b) zmiana przeznaczenia obiektu na usJugi 
związane ze sportem, rekreacją, mieszkalnictwem 

zbiorowym, o`rodkiem szkoleniowym; 

3) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 21.1. Wyznacza się teren o symbolu UH - 

zabudowy usJugowej handlu i gastronomii: 1UH. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UH 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa usJug 

handlu, gastronomii, usJug innych wraz z przyna-

lewnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci 
dachu budynku - dwuspadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni, 

c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

dla kawdych 30 m2 powierzchni zabudowy usJu-

gowej jednego miejsca parkingowego dla samo-

chodów osobowych lub dostawczych; 

2) Dopuszczenia: 

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej; 

3) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 22.1. Wyznacza się teren o symbolu UI - 

zabudowy usJugowej strawy ”owarnej: 1UI. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UI 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa strawy 

”owarnej, wraz z ”rzynalewnym zagospodarowa-

niem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów - indywidualne z nawiąza-

niem do stanu istniejącego, 
c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej 

przynajmniej 2 miejsc parkingowych dla samo-

chodów osobowych; 

2) Dopuszczenia: 

a) zmiana funkcji na usJugową związaną z kul-

turą, drobnym handlem lub wytwórczo`cią; 
3) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 
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§ 23.1. Wyznacza się teren o symbolu UR - 

rekreacji: 1UR. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UR 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa usJug 

sportu: boiska, korty, hale sportowe, baseny, 

wraz z ”rzynalewnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci da-

chu budynku - dwuspadowe lub wielospadowe  

o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni, dla obiektów 

sportowych dopuszcza się rozwiązania indywidual-

ne, 

b) w granicach terenu nalewy za”ewnić mini-

mum 10 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych; 

2) Dopuszczenia: 

a) lokalizacja obiektów usJug gastronomii i ho-

telarstwa, usJug nieprodukcyjnych jak serwis  

i wy”owyczalnia s”rzętu sportowego, 

b) lokalizacja obiektów sezonowych i tymcza-

sowych związanych z przeznaczeniem sportowym, 

takich jak balony tenisowe, hale pneumatyczne, 

c) utrzymania istniejącego ujęcia wody z za-

chowaniem warunków wynikających z ”rze”isów 

odrębnych oraz ”ozwoleL wodnoprawnych. 

3) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 24.1. Wyznacza się tereny o symbolach PP - 

zabudowy ”rzemysJowej: 1-4PP. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

PP obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ obiekty ”rzemysJo-

we, produkcyjne, magazynowo ｦ skJadowe, han-

del hurtowy, wraz z ”rzynalewnym zagospodaro-

waniem. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) nowo wydzielana dziaJka budowlana winna 

s”eJniać wymogi minimalnych szeroko`ci i po-

wierzchni: min. 25,0 m i min. 2000,0 m, 

b) forma dachów ｦ dachy indywidualne  

z uwzględnieniem wymogów technologii, 

c) realizacja pasa zieleni izolacyjnej wysokiej 

od strony terenów zabudowy mieszkaniowej  

w pasie szeroko`ci minimum 10 m, 

d) lokalizacji w granicach dziaJki budowlanej co 

najmniej 1 miejsca parkingowego dla samocho-

dów osobowych lub dostawczych, lub garawu, dla 

kawdych roz”oczętych 50,0 m2 powierzchni uwyt-

kowych, z wyJączeniem powierzchni pomocni-

czych, technicznych i gospodarczych; 

2) Zakazy: 

a) lokalizowanie ”rzedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, z wyJą-
czeniem inwestycji celu publicznego z zakresu Jącz-

no`ci publicznej, 

b) realizowanie nowych obiektów bez uprzed-

niego lub równoczesnego uzbrojenia terenu, zwJa-

szcza w zakresie gospodarki wodno-`ciekowej, 
c) obsJugi komunikacyjnej terenu 1PP za po-

mocą zjazdu na drogę zbiorczą; 
3) Dopuszczenia: 

a) lokalizacja inwestycji celu publicznego z za-

kresu Jączno`ci publicznej, 

b) realizacji dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających minimum 8,0 m,  

w miarę mowliwo`ci o szeroko`ci od”owiadającej 
drogom publicznym dojazdowym, 

c) lokalizacja obiektów usJug handlu, gastro-

nomii, rzemiosJa maksymalnie do 40 stopni tere-

nu lub powierzchni zabudowy, 

d) adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzin-

nej w jednostce 7.1PP pod warunkiem zastoso-

wania w tych budynkach rozwiązaL technicznych 

gwarantujących zmniejszenie haJasu i drgaL oraz 

zanieczyszczenia powietrza do poziomu dopusz-

czonego w przepisach odrębnych dla budynków 

przeznaczonych na staJy pobyt ludzi; 

4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 25.1. Wyznacza się tereny o symbolu R1 ｦ 

tereny rolnicze z zabudową rolniczą: 1-2R1. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: R1 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu - rolnicze, w tym: 

grunty orne, uprawy polowe, Jąki, pastwiska, 

uprawy sadownicze, ogrodnicze, zieleL `ród”ol-

na, drogi i `ciewki `ród”olne, staJe i sezonowe 

wody powierzchniowe wraz z ”rzynalewnym za-

gospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej `ród”olnej, 
b) zagwarantowanie dostę”no`ci komunika-

cyjnej z ukJadu istniejących dróg publicznych lub 

wewnętrznych, 
c) utrzymanie wód powierzchniowych, w szcze-

gólno`ci cieków, 
d) wkomponowanie nowych dopuszczonych 

obiektów w istniejące otoczenie, 

e) przestrzeganie ustaleL §§ 5 i 6; 

2) Zakazy: 

a) realizacja nowych obiektów lub przebudowa 

istniejących bez uprzedniego uzbrojenia terenu  

w zakresie gospodarki wodno ｦ `ciekowej, gwa-

rantującego ochronę wód podziemnych; 
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3) Dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy, 

b) lokalizacja zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych o powierzchni `redniego go-

spodarstwa rolnego w gminie, 

c) dziaJalno`ć gospodarcza związana z rolnic-

twem, 

d) realizacja nowych obiektów budowlanych 

związanych z dziaJalno`cią rolniczą, dla których 

obowiązuje: 
- forma dachów ｦ dwuspadowe, dwuspadowe 

z naczóJkiem lub wielospadowe o nachyleniu  

25 stopni - 50 stopni, 

e) budowa stawów rybnych; 

4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 

 

§ 26.1. Wyznacza się teren o symbolu ZC - 

cmentarzy: 1ZC. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: ZC 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu: cmentarz, wraz z przy-

nalewnym zagospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) utrzymanie czytelnego ukJadu alei, 

c) utrzymanie bądu odnowienie zieleni wysokiej, 

d) realizacja infrastruktury technicznej, jak uję-
cia wody, o`wietlenie, 

e) usytuowanie urządzeL lub obiektów do 

krótkoterminowego gromadzenia od”adów, 
f) lokalizacja minimum 5 miejsc postojowych 

wzdJuw drogi; 

2) Dopuszczenia: 

a) realizacja nowych obiektów budowlanych 

związanych z obsJugą cmentarza: sakralnej oraz 

administracji, sanitariatówŁ 
 

§ 27.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZL ｦ 

lasów: 1-7ZL. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

ZL obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ lasy w tym: lasy 

”aLstwowe i prywatne, wraz z wystę”ującymi 
polanami, drogami i `ciewkami `ródle`nymi, sta-

Jymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi 

wraz z ”rzynalewnym zagospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne 

fragmenty rodzimej przyrody, ze względu na za-

chowanie równorodno`ci przyrodniczej, le`nych 

zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych, 

b) nowe zalesienia nieuwytków oraz innych 

gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie  

z wymogami ”rze”isów odrębnych, wyznaczo-

nych graficznie w planie, 

c) zachowanie lasów w dobrym stanie zdro-

wotnym i sanitarnym, 

d) odtwarzanie kom”leksów le`nych przez 

ksztaJtowanie struktury gatunkowej i przestrzen-

nej odpowiedniej dla danego siedliska; 

2) Zakazy: 

a) zabudowa za wyjątkiem dopuszczonej na 

podstawie ”rze”isów odrębnych, 
b) trwaJe osuszanie bagien i obszarów podmo-

kJych, za wyjątkiem ”rzy”adków, w których wy-

niki przeprowadzonych badan i ekspertyz wyklu-

czają niekorzystny w”Jyw tego zabiegu na sto-

sunki wodne, 

c) zmiana stosunków wodnych poza dziaJa-

niami zmierzającymi do zachowania dobrego sta-

nu sanitarnego; 

3) Dopuszczenia: 

a) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne, 

`ciewki dydaktyczne i miejsca widokowe, 

b) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich 

”ól i zagród; 
4) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające  

z wyznaczonych stref. 

 

§ 28.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZLd ｦ 

zieleni dolesieL: 1ZLd. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

ZLd obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ dolesienia na grun-

tach rolnych, nieuwytkach, obszarach wyznaczo-

nych na podstawie ”rze”isów odrębnych oraz 

istniejących zadrzewieL, wraz z ”rzynalewnym 

zagospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne 

fragmenty rodzimej przyrody, ze względu na za-

chowanie równorodno`ci przyrodniczej, le`nych 

zasobów genetycznych, walorów krajobrazo-

wych, 

b) nowe zalesienia nieuwytków oraz innych 

gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie  

z wymogami ”rze”isów odrębnych, wyznaczo-

nych graficznie w planie, ”rowadzić przy uwyciu 

gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem; 

2) Dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy, 

b) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne, 

`ciewki dydaktyczne i miejsca widokowe, 

c) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich 

”ól i zagród; 
3) Ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wy-

znaczonych stref. 
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§ 29.1. Wyznacza się tereny o symbolu KK - 

kolejowe: 7.1-3KK. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

KK obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zagospodarowanie 

związane z dziaJalno`cią kolei, stacje i dworce 

kolejowe, obiekty inwynierskie, budowle i budyn-

ki, drogi dojazdowe. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymania i uzu”eJnianie istniejącej zieleni 

”eJniącej funkcje izolacyjne, 

b) stosowanie urządzeL przeznaczonych do 

zamykania drogi dla ruchu w obrębie ”rzejazdów 

kolejowych; 

2) Zakazy: 

a) lokalizacja nowych obiektów budowlanych 

niezwiązanych z uwytkowaniem terenów kolejo-

wych i infrastrukturą techniczną; 
3) Dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy. 

 

§ 30.1. Wyznacza się teren o symbolu KDGP 

ｦ drogi publicznej klasy gJównej ruchu ”rzy`”ie-

szonego: 1KDGP. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: KDGP 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu - krajowa droga pu-

bliczna klasy gJównej ruchu ”rzy`”ieszonego rela-

cji KJodzko ｦ Nysa ｦ PakosJawice ｦ Niemodlin ｦ 

Karczów ｦ Opole ｦ Ozimek ｦ Lubliniec ｦ Często-

chowa ｦ Szczekociny nr 46. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 30 m, 

b) w przypadku przebudowy obowiązek budowy 

urządzeL do ujmowania i podczyszczania caJo`ci 
`cieków deszczowych oraz zabez”ieczających wo-

dy i grunt przed skutkami wy”adków i awarii, 

c) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

warto`ci poziomu haJasu dla terenów mieszka-

niowych zastosowanie odpowiednie zabezpiecze-

nia przed haJasem; 
2) Zakazy: 

a) umieszczanie reklam i szyldów za wyjątkiem 

szyldów na istniejących budynkach; 

3) Dopuszczenia: 

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogo-

wych zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z pra-

widJowym utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca 

warunków bez”ieczeLstwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktu-

ry technicznej na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnychŁ 
 

§ 31.1. Wyznacza się tereny o symbolach 

KDZ ｦ dróg publicznych klasy zbiorczej: 1- 2KDZ. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

KDZ obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu - powiatowa droga 

publiczna klasy zbiorczej.  

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m, 

- szeroko`ć pasa jezdni wedJug ”rze”isów od-

rębnych, 
b) w przypadku przebudowy obowiązek bu-

dowy urządzeL do ujmowania i podczyszczania 

caJo`ci `cieków deszczowych oraz zabezpieczają-
cych wody i grunt przed skutkami wy”adków  

i awarii wedJug ”rze”isów odrębnych, 
c) pozostawienie istniejących w pasach drogo-

wych obiektów uznanych za zabytki kultury mate-

rialnej - takie jak kapliczki i krzywe ”rzydrowne, 
d) wykonania, w terenach zabudowanych, 

chodnika po obydwu stronach jezdni; 

2) Dopuszczenia: 

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogo-

wych zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z pra-

widJowym utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca 

warunków bez”ieczeLstwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktu-

ry technicznej na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
c) zachowanie istniejącego stanu zagospoda-

rowania (ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych 

urządzeL) na zasadach okre`lonych w przepisach 

odrębnych, 
d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

§ 32.1. Wyznacza się teren o symbolu KDL - 

dróg publicznych klasy lokalnej: 1KDL. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: KDL 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysun-

ku planu: 

1) przeznaczenie terenu - powiatowa lub 

gminna droga publiczna klasy lokalnej. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15 m, 

- szeroko`ć pasa jezdni wedJug ”rze”isów od-

rębnych, 
b) w przypadku przebudowy obowiązek bu-

dowy urządzeL do ujmowania i podczyszczania 

caJo`ci `cieków deszczowych oraz zabezpieczają-
cych wody i grunt przed skutkami wy”adków  

i awarii wedJug ”rze”isów odrębnych, 
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c) pozostawienie istniejących w pasach drogo-

wych obiektów uznanych za zabytki kultury mate-

rialnej - takie jak kapliczki i krzywe ”rzydrowne, 
d) wykonania, w terenach zabudowanych, 

chodnika po obydwu stronach jezdni; 

2) Dopuszczenia: 

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogo-

wych zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z pra-

widJowym utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca 

warunków bez”ieczeLstwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktu-

ry technicznej na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
c) zachowanie istniejącego stanu zagospoda-

rowania (ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych 

urządzeL) na zasadach okre`lonych w przepisach 

odrębnych, 
d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

§ 33.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDD - 

dróg publicznych klasy dojazdowej: 1- 3KDD. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

KDD obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu - gminna droga pu-

bliczna klasy dojazdowej. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 

- szeroko`ć pasa jezdni wedJug ”rze”isów od-

rębnych, 
b) wykonanie ”laców do zawracania zgodnie  

z przepisami odrębnymi na koLcach dróg bez prze-

jazdu, 

c) pozostawienie istniejących w pasach drogo-

wych obiektów uznanych za zabytki kultury mate-

rialnej - takie jak kapliczki i krzywe ”rzydrowne; 
2) Dopuszczenia: 

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogo-

wych zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z pra-

widJowym utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca 

warunków bez”ieczeLstwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktu-

ry technicznej na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
c) zachowanie istniejącego stanu zagospodaro-

wania (ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych urzą-
dzeL) na zasadach okre`lonych w przepisach od-

rębnych, 
d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

§ 34.1. Wyznacza się tereny o symbolach 

KDW ｦ dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - 

jezdnych: 1- 40KDW. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: 

KDW obowiązują w granicach wyznaczonych na 

rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ droga wewnętrzna 

ｦ ciąg pieszo jezdny. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) Nakazy: 

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 

dla drogi 40KDW szeroko`ć 6 metrów, dla istnie-

jących wedJug wJasno`ci; 
- szeroko`ć pasa jezdni minimum 6 metrów, 
b) wykonanie ”laców do zawracania zgodnie z 

przepisami odrębnymi na koLcach dróg bez przejazdu, 

c) pozostawienie istniejących w pasach drogo-

wych obiektów uznanych za zabytki kultury mate-

rialnej - takie jak kapliczki i krzywe ”rzydrowne; 
2) Dopuszczenia: 

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogo-

wych zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z pra-

widJowym utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca 

warunków bez”ieczeLstwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktu-

ry technicznej na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
c) zachowanie istniejącego stanu zagospodaro-

wania (ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych urzą-
dzeL) na zasadach okre`lonych w przepisach od-

rębnych, 
d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

RozdziaJ 7 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 35.1. W planie dla kawdego z terenów, wy-

znaczonych w rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, obowiązują indywidualne ustalenia parame-

tryczne i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, zdefiniowane i zestawio-

ne ”oniwej w formie tabelarycznej. 

2. W tabelach podano oznaczenia i parametry: 

1) kolumna 1 - numer i symbol terenu; 

2) kolumna 2 - procent terenów zabudowanych Pz; 

3) kolumna 3 - procent terenów biologicznie 

czynnych Pb; 

4) kolumna 4 - wysoko`ć zabudowy; 

5) kolumna 5 - obowiązujące dla terenu usta-

lenia strefowe. 

 

§ 36.1. Dla terenów ”oJowonych w miejsco-

wo`ci Suchy Bór ustala się: 
 

1) dla terenów MN1: 

 

1 2 3 4 5 

1 MN1 30 40 3k/12m - 

2 MN1 30 40 3k/12m - 
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3 MN1 30 40 3k/12m - 

4 MN1 30 40 3k/12m - 

5 MN1 30 40 3k/12m - 

6 MN1 30 40 3k/12m - 

7 MN1 30 40 3k/12m - 

8 MN1 30 40 3k/12m - 

9 MN1 30 40 3k/12m - 

10 MN1 30 40 3k/12m - 

11 MN1 30 40 3k/12m - 

12 MN1 30 40 3k/12m - 

13 MN1 30 40 3k/12m - 

14 MN1 30 40 3k/12m - 

15 MN1 30 40 3k/12m - 

16 MN1 30 40 3k/12m - 

17 MN1 30 40 3k/12m - 

18 MN1 30 40 3k/12m - 

19 MN1 30 40 3k/12m - 

20 MN1 30 40 3k/12m - 

21 MN1 30 40 3k/12m - 

22 MN1 30 40 3k/12m - 

23 MN1 30 40 3k/12m - 

24 MN1 30 40 3k/12m - 

25 MN1 30 40 3k/12m SOS1 

26 MN1 30 40 3k/12m - 

27 MN1 30 40 3k/12m - 

28 MN1 30 40 3k/12m - 

29 MN1 30 40 3k/12m - 

30 MN1 30 40 3k/12m SZP1 

31 MN1 30 40 3k/12m SZP1 

32 MN1 30 40 3k/12m SZP1 

33 MN1 30 40 3k/12m SZP1 

34 MN1 30 40 3k/12m SZP1 

 

2) dla terenów MN2: 

 

1 2 3 4 5 

1 MN1 40 25 3k/12m - 

2 MN1 40 25 3k/12m - 

3 MN1 40 25 3k/12m - 

4 MN1 40 25 3k/12m - 

5 MN1 40 25 3k/12m - 

6 MN1 40 25 3k/12m - 

7 MN1 40 25 3k/12m - 

8 MN1 40 25 3k/12m - 

9 MN1 40 25 3k/12m - 

10 MN1 40 25 3k/12m SOS2 

11 MN1 40 25 3k/12m SOS1, 

SOS2 

12 MN1 40 25 3k/12m - 

13 MN1 40 25 3k/12m - 

14 MN1 40 25 3k/12m - 

15 MN1 40 25 3k/12m SOS1, 

SOS2 

 

3) dla terenów UK: 

 

1 2 3 4 5 

1 UK 50 indywidualnie indywidualnie - 

     

4) dla terenów UO: 

 

1 2 3 4 5 

1 UO 20 50 2k/12m SOS1, SOS2 

 

5) dla terenów UH: 

 

1 2 3 4 5 

1 UH 40  25 3k/12m - 

 

6) dla terenów UZ: 

 

1 2 3 4 5 

1 UZ 40 25 3k/12m SN 

 

7) dla terenów UI: 

 

1 2 3 4 5 

1 UI 70 indywidualnie 4k/16m SOS2 

 

8) dla terenów UR: 

 

1 2 3 4 5 

1 UR 30  30 3k/16m - 

 

9) dla terenów PP: 

 

1 2 3 4 5 

1 PP 60 20 3k/16m SN 

2 PP 60 20 3k/16m SZP1, SN 

3 PP 80 10 3k/16m SZP1, SN 

 

10) dla terenów R1: 

 

1 2 3 4 5 

1 R1 10 70 2k/10m SZP1, SN 

2 R1 10 70 2k/10m SZP1 

 

11) dla terenów ZC: 

 

1 2 3 4 5 

1 ZC 5 10 1k/10m SOS1 ,SOS2 

 

12) dla terenów ZL: 

 

1 2 3 4 5 

1 ZL - - - - 

2 ZL - - - - 

3 ZL - - - SZP1, SN 

4 ZL - - - - 

5 ZL - - - - 

6 ZL - - - - 

7 ZL - - - SOS1,SOS2,SZP1 

 

13) dla terenów ZLd: 

 

1 2 3 4 5 

1 ZLd - - - SZP1, SN 
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RozdziaJ 8 

Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i gospodarowania odpadami 

 

§ 37.1. W planie okre`la się zasady obsJugi  
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, 

”rzyJączy, obiektów technologicznych i inwynier-

skich (nie będących terenem), które ”oJowone są 

w granicach innych wyodrębnionych w planie 

terenów o równym przeznaczeniu (w tym w tere-

nach drogowych i kolejowych). 

2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu te-

renu (dziaJki) lub infrastrukturze technicznej, dla 

wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej 

obowiązują nastę”ujące ustalenia ogólne: 
1) ustala się w pierwszej kolejno`ci realizację 

nowych elementów infrastruktury technicznej  

w granicach linii rozgraniczających drógŁ Lokalizo-

wanie w pasie drogowym urządzeL i obiektów nie 

związanych z gos”odarką drogową lub potrzebami 

ruchu, mowe nastą”ić zgodnie z przepisami odręb-

nymi; 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypad-

kach ich realizację poza ww. liniami pod warun-

kiem, we planowane przebiegi nie są kolizyjne  

z ”ozostaJymi ustaleniami planu; 

3) przebiegi ”rzyJączy do projektowanych 

obiektów, lokalizacja nowych budowli inwynier-

skich itp. inwestycji, które nie ”osiadają swojego 

jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysun-

ku planu, a okre`lone są, lub wynikają z tekstu 

uchwaJy bądu ”rze”isów odrębnych, mogą być 

realizowane na biewąco zgodnie z potrzebami 

wnioskodawców oraz mowliwo`ciami ”oszczegól-

nych dys”onentów i uwytkowników mediów, przy 

zachowaniu ”ozostaJych ustaleL planu; 

4) wszelkie oznaczone na rysunku planu prze-

biegi sieci odnoszą się do podstawowego syste-

mu zasilania i obsJugi; 
5) wydzielanie niezalewnych nieruchomo`ci dla 

inwestycji liniowych lub obiektów technologicz-

nych mowliwe jest niezalewnie od ustaleL szczegó-
Jowych dla ”oszczególnych terenów, je`li tego 

wymagają aktualnie obowiązujące przepisy od-

rębne i nienaruszone są ”ozostaJe ustalenia planu; 

6) ustala się, iw w przypadkach planowania ja-

kichkolwiek prac związanych z remontem, przebu-

dową, ”rzekJadką lub budową nowych elementów 

infrastruktury technicznej, nalewy zachować obo-

wiązujące odlegJo`ci od ”ozostaJych elementów 

uzbrojenia i zagospodarowania wg ”rze”isów od-

rębnych; 
7) przebudowy i modernizacje systemów infra-

struktury technicznej nalewy realizować wyprzedza-

jąco lub równolegle z docelowym programem mo-

dernizacji caJego obszaru przestrzeni publicznej; 

8) dopuszcza się realizację nowej infrastruktu-

ry (po modernizacji obszaru przestrzeni publicz-

nej), pod rygorem bezwzględnego doprowadzenia 

caJo`ci terenu do stanu ”o”rzedzającego inwe-

stycje, zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
3. Dla wszystkich terenów (dziaJek) ustala się  

w zalewno`ci od potrzeb wy”osawenie w sieci: wo-

dociągową - W, elektroenergetyczną - E, kanalizację 

sanitarną i deszczową - K, cie”Jowniczą - C, gazo-

wą ｦ G a takwe teletechniczną - T oraz inne niewy-

mienione z nazwy - I, wraz ze związanymi z nimi 

urządzeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych 

oraz ”rzynalewnymi im pasami obsJugi technicznej. 

4. Dla ”oszczególnych terenów (dziaJek) w za-

lewno`ci od specyfiki przeznaczenia ustalonego  

w planie, uzalewnia się mowliwo`ć realizacji przed-

sięwzięć od: 

1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgod-

nych z ustaleniami § 38 ust 6 i energii elektrycz-

nej, zgodnych z ustaleniami § 38 ust 7; 

2) rozwiązania dla nich ”roblemów gospodarki 

`ciekowej, zgodnych z ustaleniami § 38 ust 8; 

3) rozwiązania dla nich ”roblemów w zakresie 

dostawy energii cieplnej i gazu, zgodnych z usta-

leniami § 38 ust 9 i 10. 

5. Dla ”oszczególnych terenów (dziaJek) w za-

lewno`ci od specyfiki przeznaczenia ustalonego  

w planie, mowliwo`ć realizacji ”rzedsięwzięć sty-

muluje rozwój: 
1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustalenia-

mi § 38 ust 11; 

2) sieci innych niewymienionych, zgodnie  

z ustaleniami § 38 ust 12. 

6. W zalewno`ci od potrzeb zagwarantowanie 

”eJnego pokrycia zapotrzebowania na wodę  

z istniejącej i rozbudowywanej gminnej sieci wo-

dociągowej W, z dopuszczeniem (lokalnie) uwyt-

kowania istniejących studni pod warunkiem zba-

dania ”rzydatno`ci ujęcia np. dla celów socjalno-

bytowych, technologicznych, ””owŁ, z wyJącze-

niem obszaru objętego strefą SOS2. 

7. W zalewno`ci od potrzeb zagwarantowanie 

”eJnego pokrycia zapotrzebowania na energię 

elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci 

elektroenergetycznej E, z uwzględnieniem nastę-
”ujących uwarunkowaL: 

1) realizacji linii kablowych podziemnych, nie 

wykluczając mowliwo`ci realizacji napowietrznych 

linii energetycznych; 

2) lokalizacji nowych stacji transformatoro-

wych na dziaJkach wydzielonych, będących we 

wJadaniu dostawcy energii, w terenach zielonych, 

bądu w granicach terenów ”ozostaJych funkcji; 

3) wyznacza się obszar obsJugi technicznej dla 

linii 15 kV (sieci SN) o szeroko`ci 16 m (po 8 m 

od osi linii), oznaczony na rysunku planu jako 

strefa techniczna linii `redniego na”ięciaŁ 
8. W zalewno`ci od potrzeb zagwarantowanie 

odprowadzenia `cieków do istniejącego i rozbu-

dowywanego systemu sieci kanalizacyjnej K, pod 

warunkiem, we `cieki sanitarne i wody deszczowe 

będą od”owiadać parametrom o których mowa  
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w przepisach odrębnych, a takwe z uwzględnie-

niem nastę”ujących uwarunkowaL: 
1) lokalizacja nowej sieci kanalizacyjnej w li-

niach rozgraniczających dróg z uwzględnieniem 

”rze”isów odrębnych, w oparciu o konce”cję 

”rogramową kanalizacji sanitarnej oraz konieczną 

dokumentację techniczną, w uzgodnieniu z wJa-

`ciwym zarządcą drogi, w szczególnych przypad-

kach dopuszcza się przebieg kanaJów przez tere-

ny dziaJek prywatnych; 

2) wprowadza się zakaz odprowadzania i gro-

madzenia `cieków w zbiornikach bezod”Jywo-

wych (przepis obowiązuje dopiero po realizacji 

docelowego systemu sieci kanalizacyjnej); 

3) wprowadza się zakaz stosowania systemów 

indywidualnych lub grupowych oczyszczania 

`cieków z odprowadzeniem do wód lub ziemi 

(przepis obowiązuje dopiero po realizacji docelo-

wego systemu sieci kanalizacyjnej); 

4) lokalizacja nowych obiektów technologicz-

nych (przepompowni) tylko na dziaJkach wydzie-

lonych będących we wJadaniu dysponenta sieci; 

5) odwadniania ”arkingów wydzielonych, pla-

ców manewrowych, postojowych i magazynowo 

skJadowych do kanalizacji deszczowej, po ich 

uprzednim podczyszczeniu i s”eJnieniu wymogów 

”rze”isów odrębnych; 
6) w razie braku mowliwo`ci ”rzyJączenia do 

sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnos”Jawnej, 
dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na 

wJasny teren nieutwardzony, do doJów chJonnych 

lub do zbiorników retencyjnych. 

9. W zalewno`ci od potrzeb, dopuszcza się 

mowliwo`ć pokrycia zapotrzebowania na cie”Jo - 

co, z lokalnych sieci cie”Jowniczych: 
1) dopuszcza się lokalizację nowych sieci cie-

”Jowniczych w liniach rozgraniczających dróg  

z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych; 
2) ustala się likwidację lokalnych, maJych i ni-

sko sprawnych kotJowni węglowych, zamieniając 

je na uródJa zasilane ｭczystymiｬ paliwami lub 

wJączając do systemów zasilanych ze uródeJ wy-

sokosprawnych; 

3) ustala się w obiektach nowych i moderni-

zowanych obowiązek stosowania tzw. ｭczys-

tychｬ paliw, które ograniczają wielko`ć emisji  

i zanieczyszczeL powietrza; 

4) dopuszcza się mowliwo`ć pokrycia zapotrze-

bowania w cie”Jo realizowane w oparciu o zasilanie 

energią elektrycznąŁ 
10. W zalewno`ci od potrzeb zapewnienie po-

krycia zapotrzebowania na gaz z rozbudowywanej 

sieci gazowej G, dla celów bytowych, przemy-

sJowych i oraz celów grzewczych, z uwzględnie-

niem nastę”ujących uwarunkowaL: 
1) odlegJo`ci podstawowe projektowanych ga-

zociągów od obiektów terenowych w zalewno`ci 
od rodzaju obiektu okre`lają przepisy odrębneŁ 

11. Zapewnienie dostę”u do istniejącej i roz-

budowanej sieci telekomunikacyjnej z dąweniem 

do skablowania sieci: 

1) dopuszcza się lokalizację nowych anten te-

lefonii bezprzewodowych itp. w granicach samo-

dzielnych dziaJek lub na obiektach, które nie pod-

legają ochronie ze względów konserwatorskich, 

w miejscach nieeksponowanych, przy zachowa-

niu wszystkich wymogów lokalizacyjnych i for-

malno prawnych; 

2) zakaz lokalizacji stacji, urządzeL nadaw-

czych i centrali telekomunikacyjnych w bezpo-

`rednim sąsiedztwie, to jest w odlegJo`ci mniej-

szej niw 30 m od budynków funkcji MN1, MN2, 

UK, UO, UZ, UR. 

12. Mowliwo`ć realizacji sieci innych tj.: tele-

wizja kablowa, alarmowa, itp. 

 

§ 38. W zakresie gospodarowania odpadami 

ustala się: 
1) dla caJego obszaru objętego planem obo-

wiązuje zakaz skJadowania, utylizacji i przerabia-

nia od”adów komunalnych; 

2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenia 

od”adów komunalnych i od”adów produkcyjnych  

w granicach dziaJek na których są wytwarzane; 

3) dopuszcza się utworzenie punktu odbioru  

i tymczasowego magazynowania od”adów niebez-

piecznych (baterie, akumulatory, `wietlówki, prze-

pracowane oleje itp.) przy zachowaniu wszystkich 

ustaleL strefowych; 

4) dla prowadzenia ”rawidJowej gospodarki od-

padami wprowadza się wymóg dla planowanych  

w tym terenie nowych funkcji: minimalizacji ilo`ci 
wytwarzania od”adów, segregacji (ze szczególnym 

uwzględnieniem ewentualnych od”adów niebez-

piecznych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami; 

5) nakaz selektywnego gromadzenia i podda-

nie unieszkodliwianiu od”adów medycznych po-

wstających w związku z udzielaniem `wiadczeL 

zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi; 
6) nakaz wy”osawenia terenów intensywnego 

ruchu pieszego i rowerowego KDP, w urządzenia 

do gromadzenia od”adów, dostosowane do tech-

nologii ich wywozu i utylizacji; 

7) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, 

mogącej mieć negatywny w”Jyw na wody po-

wierzchniowe. 

 

RozdziaJ 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 39.1. Ustala się nastę”ujące zasady tym-

czasowego zagospodarowania czę`ci lub caJo`ci 
dziaJki ”oJowonej w granicach terenu o innym 

przeznaczeniu podstawowym i dopuszczonym: 
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1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy 

oraz ”rzedsięwzięć tymczasowych; 

2) dopuszczenie realizacji nowych tymczaso-

wych obiektów budowlanych nie”oJączonych trwa-

le z gruntem, a takwe lokalizację tymczasowych 

terenowych ”arkingów z zastrzeweniem, iw przed-

sięwzięcia s”eJnią wymogi wynikające z ”rze”isów 

odrębnych oraz ustaleL szczegóJowych planu; 

3) dopuszczenie realizacji tymczasowych urzą-
dzeL i obiektów reklamowych; 

4) w momencie pojawienia się, w odniesieniu 

do konkretnego terenu, realnych, związanych  

z konkretnym inwestorem mowliwo`ci realizacji 

podstawowego jego przeznaczenia, dopuszczone 

zagospodarowanie i zabudowa tymczasowa win-

na niezwJocznie ulec likwidacji, w trybie wynika-

jącym z ”rze”isów odrębnychŁ 
2. Wyznacza się strefę KDR stanowiącą pas 

terenu od”owiadający szeroko`ci w liniach roz-

graniczających projektowanej obwodnicy Lędzin, 
w którym nakazuje się utrzymanie istniejącego 

uwytkowaniaŁ 
 

RozdziaJ 10 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów 

 

§ 40.1. W obszarze objętym planem wystę”ują 

tereny zamknięte na podstawie decyzji nr 62 Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 wrze`nia 

2005 r. oznaczone w planie symbolem TZ. Dla 

terenów zamkniętych w planie nie przyjmuje się 

wadnych ustaleLŁ 
2. W obszarze objętym planem nie wystę”ują 

obszary górnicze oraz tereny górniczeŁ 
3. W obszarze objętym planem nie wystę”ują 

obszary narawone na niebez”ieczeLstwo powodzi. 

4. W obszarze objętym planem nie wystę”ują 

obszary zagrowone osuwaniem się mas ziemnych. 

 

RozdziaJ 11 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci 
 

§ 41.1. Zasady dokonywania ”odziaJów geo-

dezyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów 

dróg, nalewy ”rzyjmować zgodnie z ustaleniami 

graficznymi rysunku planu oraz odpowiednimi 

ustaleniami tekstowymi uchwaJyŁ 
2. Wydzielenia czę`ci dziaJek przejmowanych 

pod drogi publiczne winny nastę”ować przy jed-

noczesnej `cisJej koordynacji: projektu planowanej 

nowej lub przebudowywanej drogi publicznej,  

z uwzględnieniem jej istniejących i planowanych 

elementów uzbrojenia technicznego terenu oraz 

wstę”nego projektu ”odziaJu nieruchomo`ci pod 

pas drogowy wytyczany w normatywnych liniach 

rozgraniczających, z zastrzeweniem ”rze”isów 

odrębnychŁ 
3. W terenach, dla których nie okre`la się 

szczegóJowych zasad wydzielania dziaJek, w tym 

scalania i ”odziaJu wewnątrz ”oszczególnych 

terenów, ”odziaJów nalewy dokonywać zgodnie z: 

przepisami odrębnymi i ustalonymi w planie dla 

”oszczególnych ”rzeznaczeL, minimalnymi szero-

ko`ciami dziaJek budowlanych i minimalnymi ich 

powierzchniami, a takwe z odpowiednimi ustale-

niami tekstowymi uchwaJyŁ 
4. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczo-

nych w planie linii rozgraniczających dla terenów 

oraz terenów dróg, z uwagi na grafikę i ”rzyjętą 

w rysunku planu od”owiednią grubo`ć linii, za 

punkt odniesienia tyczenia przyjmuje się `rodek 

osi danej linii rozgraniczającejŁ 
 

RozdziaJ 12 

Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opJatę, o której mowa 

 

§ 42.1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 

się stawkę o”Jat od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci z tytuJu uchwalenia planu w wysoko`ci: 
1) tereny ”rzeznaczeL MN1, MN2 ｦ 15%; 

2) tereny ”rzeznaczeL UK, UO, UH, UZ, UI, 

UR, PP ｦ 10%. 

2. Dla ”ozostaJych terenów zgodnie z art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się stawkę o”Jat od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci z tytuJu uchwalenia planu 

w wysoko`ci 5%. 

 

RozdziaJ 13 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 43. W obszarze wyJączonym z opracowania 

planu obowiązują ustalenia planu miejscowego za-

gospodarowania przestrzennego terenu budownic-

twa jednorodzinnego we wsi Suchy Bór uchwalo-

nego uchwaJą Rady Gminy Nr XLIII/220/2002  

z dnia 28 lutego 2002 roku. 

 

§ 44.1. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy ChrząstowiceŁ 
2. UchwaJa podlega publikacji na stronie inter-

netowej Gminy. 

3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Wilibald NiesJony 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IV.26.2011 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IV.26.2011 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 30 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyJowonego do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar 

wsi Suchy Bór 
 

1. Lista nieuwzględnionych uwag zJowonych do pierwszego i drugiego wyJowonego do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego 

obszar wsi Suchy Bór: 
 

Lp. 

Data 

w”Jywu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej  

i adres zgJasza-

jącego uwagi 

Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ći, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenie 

projektu planu 

dla nieruchomo-

`ci, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie-

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie-

uwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2008.09.23 Robert G. 

Brak zgody na 

drogę 3KDD:1 

przebiega ona 

przez dziaJki 
będące wJasno-

`cią ”rywatną  

o podanych 

numerach 

ewidencyjnych  

2. obok istnieją-
cej polnej drogi 

biegnie rów 

melioracyjnyna 

zaJączniku 

graficznym 

zaproponowano 

alternatywny 

przebieg drogi 

772/264, 

774/263, 

371/256, 

789/256, 

1202/246, 

1160/263, 

1161/246, 

1203/246, 

1555/298 

2R1 - NIE   

2 2008.09.30 

O`rodek 

Szkoleniowo-

Wypoczynkowy 

"Suchy Bór" 
Sp.z o.o. 

ul. Pawlety 26 

46-053 Suchy 

Bór 

Zmiana przezna-

czenia terenu 

terenów sporto-

wo- rekreacyj-

nych na tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej  

i rekreacji 

indywidualnej 

zgodnie  

z zaJącznikiem 

graficznym 

1139/303 1UR - NIE   

3 2008.09.30 Wojciech Maria B. 

Zmiana przezna-

czenia dziaJki 
rolnej na budow-

lanąŁ ŚziaJka ma 

dostę” do drogi 

publicznej 

graniczy  

z terenami 

budowlanymi. 

248, 247 2R1 - NIE   

Po II wyJoweniu 

4 2009.06.25 Maria M.  

Dopuszczenie 

zabudowy 

jednorodzinnej 

szeregowej, brak 

wyznaczenia 

strefy ””ow od 

lasu 

27/1 1MN2 TAK NIE   

5 2009.08.10 Andrzej N. 

Brak strefy 

ochronnej dla 

studni gJębinowej 
1139/303 1UR - NIE   

6 2009.08.12 Ludwik P. 
Brak zgody na 

drogę 

1812/280 

(1341/280) 
20KWD,26MN1 TAK NIE   

7 2009.08.17 Cecylia K. 

Brak zgody na 

drogę i zmniej-

szenie dziaJki 
860/293 

21KWD, 

15MN1 
TAK NIE   

8 2009.07.30 StanisJaw G.  

Zmiana przezna-

czenia na tereny 

budownictwa 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

966/307, 

465/314 
2R1 - NIE   
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2. Lista nieuwzględnionych uwag zJowonych do trzeciego wyJowonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Su-

chy Bór 
 

Lp. 

Data 

w”Jy-

wu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, 
nazwa 

jednostki 

organiza-

cyjnej  

i adres 

zgJaszają-
cego uwagi 

Tre`ć uwagi 

Ozna-

czenie 

nieru-

cho-

mo`ci, 
której 
doty-

czy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieru-

chomo-

`ci, 
której 

dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 

w sprawie rozpatrze-

nia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy 

Uwagi 
Uwaga 

uwzględ-

niona 

Uwaga 

nie-

uwzglę
dniona 

Uwaga 

uwzględ-

niona 

Uwaga 

nie-

uwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
07-02-

2011 

Zes”óJ 
O`rodków 

Rehabilitacji 

Leczniczej 

Sp. z o.o. 
ul. A. Pawle-

ty 1A, 46-

053 Suchy 

Bór 

1.1. Zmiana 

przeznaczenia 

terenu ozna-

czonego 

symbolem  

2 ZL na 

przeznaczenie 

1UZ 

  

    

Uwaga niezgodna  

z ustaleniami Studium 

(Zakaz lokalizacji 

obiektów i urządzeL 

mogących ”ogorszyć 

warunki sanitarno ｦ 

higieniczne i stan 

`rodowiska przyrodni-

czego na terenie obję-
tym strefąŁUZ ｦ zakJa-

dy ochrony zdrowia), 

ponadto fragment 

dziaJki 243/24 objęty 

przeznaczeniem ZL 

zgodnie z ewidencją 

gruntów stanowi 

uwytek ｭLsｬŁ Jakakol-

wiek zmiana przezna-

czenia wymaga wystą-
pienia z wnioskiem  

o zmianę przeznaczenia 

gruntów le`nych na 

niele`ne do Ministra 

_rodowiska 

 

1.2. dopusz-

czenie funkcji 

hotelowych 

- NIE   

Plan dopuszcza zmianę 

przeznaczenia na usJugi 
związane z mieszkal-

nictwem zbiorowym, 

do którego zalicza się 

równiew funkcje hote-

lowe. 

 

1.3. dopusz-

czenie funkcji 

usJug handlu  

i gastronomii 

- NIE   

Rozszerzenie ustaleL  

o przeznaczenie usJug 

handlu i gastronomii 

stanowi naruszenie 

ustaleL Studium. 

 

 

1.4. ustalenie 

dla obszaru 

funkcji zabu-

dowy usJu-

gowej o`wia-

ty, w związku 

z wy”eJnianą 

przez o`rodek 

funkcją 

szkoleniowo-

konferencyjną 

 

TAK  

(w zakresie 

dopuszcze-

nia istnieją-
cego 

przezna-

czenia 

szkolenio-

wo- konfe-

rencyjnego) 

NIE   

Rozszerzenie ustaleL  

o przeznaczenie usJug 

o`wiaty stanowi 

naruszenie ustaleL 

Studium. 

  


