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§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Dobrodzienia. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-
zującą od dnia 1 wrze`nia 2012 roku. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Damian Karpinski 
1599

 

1600 

 
1600 

UCHWAIA NR XII/119/2011 

 RADY GMINY ŚOBRZśK WIELKI 

 

 z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  

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

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

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

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

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

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

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  

Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 

996, Nr 155, poz. 1043) oraz uchwaJ Rady Gminy 

w Dobrzeniu Wielkim o ”rzystą”ieniu do s”orządza-

nia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej w Brzeziu: Nr XLI/301/2010 z dnia  

14 stycznia 2010 r. i Nr LI/396/2010 /2010 z dnia 

5 listopada 2010 r. 

- po stwierdzeniu, we uchwaJa nie narusza usta-

leL studium uwarunkowaL i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy ŚobrzeL Wielki, 

”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  

Nr XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., 

uchwala się, co nastę”uje: 
 

ŚZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zabudowy tech-

niczno-produkcyjnej w Brzeziu - zwany dalej pla-

nem. 

2. Plan obejmuje dwa obszary zamierzonej zabu-

dowy techniczno-produkcyjnej wraz z enklawami 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usJugowej  
w ”oJudniowo-wschodniej czę`ci wsi Brzezie, oraz 

fragment gruntów wsi ŚobrzeL MaJyŁ 
 

§ 2. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy stano-

wią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 3. Ustalenia planu powinny być interpretowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrównowa-

wonego rozwoju i minimalizacji konfliktów prze-

strzennych. 

 

§ 4. Przedmiotem ustaleL planu są tereny  

i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre`ci 
planu niwej wymienionymi symbolami literowymi: 

1) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów ｦ P; 

2) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów albo tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - P/MN; 

3) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny obiektów pro-

dukcyjno-usJugowych, skJadów i magazynów  

ｦ PG,P; 

4) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny zalesieL  

- PG,ZLp; 
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5) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny wód `ródlądo-

wych - PG,WS; 

6) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny publicznej drogi 

klasy D - PG,KDD-3; 

7) tereny usJug z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - U/MN; 

8) tereny usJug sportu i rekreacji oraz imprez kul-

turalnych i masowych ｦ US; 

9) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

ｦ RPR; 

10) tereny zieleni urządzonej, publicznej - ZP, 

11) tereny lasów - ZL, 

12) tereny planowanych zalesieL ｦ ZLp; 

13) tereny wód `ródlądowych ｦ WS; 

14) tereny dróg publicznych klasy L ｦ KDL; 

15) tereny dróg publicznych klasy D ｦ KDD; 

16) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW; 

17) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV  

- E110kV; 

18) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV  

- E15kV; 

19) stacja transformatorowa 15/04 kV ｦ ET; 

20) podziemny gazociąg wysokiego ci`nienia 

- G DN 200 6,3 MPa; 

21) gJówne przewody sieci wodociągowej - W; 

22) gJówne przewody sieci kanalizacyjnej - K. 

 

§ 5.1. Na terenach o których mowa w § 4, 

ustalono w planie: 

1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 

tereny o równych funkcjach lub równych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenów, charaktery-

styczne dla rodzajów zabudowy wystę”ujących  

w obszarze planu (w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy); 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zasady i parametry ksztaJtowania odkrywkowych 

wyrobisk górniczych oraz kierunki rekultywacji  

i zagospodarowania terenów ”ogórniczych; 
7) warunki i s”osób zagospodarowania mas 

ziemnych i skalnych usuwanych albo przemieszcza-

nych w związku z wydobywaniem kopalin i ich 

przerabianiem oraz w związku z inwestycjami reali-

zowanymi na obszarze planu; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie ”rze”isów szczególnych (ewentualne 

znaleziska archeologiczne); 

9) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej; 

10) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych; 

11) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów; 

12) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci; 
13) stawki procentowe na podstawie których 

ustala się o”Jatę o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie okre`la się: 
1) terenów nie wystę”ujących w jego obszarze  

a wymienionych jako obowiązkowy przedmiot planu 

miejscowego w przepisach o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym: terenów narawonych 

na niebez”ieczeLstwo powodzi; 

2) przebiegu rozdzielczych sieci infrastruktury 

technicznej i zakJadowych dróg wewnętrznych; 

3) rozwiązaL technicznych zabudowy, komuni-

kacji i infrastruktury. 

 

§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunku planu: 

a) granice planu, 

b) przeznaczenie terenów okre`lone odpowied-

nimi symbolami literowymi; w przypadku ”odwój-

nego symbolu przedzielonego uko`nikiem (np. 

P/MN) mowna - w zalewno`ci od ustaleL szczegóJo-

wych planu - dokonać wyboru jednej z podanych 

funkcji terenu lub ”rzyjąć obie funkcje w równych 

proporcjach; ”odwójny symbol przedzielony prze-

cinkiem (np. PG,P) oznacza kolejno`ć realizowania 

oznaczonych funkcji terenu, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu, bądu równych zasadach zagospodarowania ｦ 

`ci`le okre`lone i wskaunikowe, 
d) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej. 

2. Linie rozgraniczające, okre`lone w planie jako 

wskaunikowe, mogą być korygowane w uzasadnio-

nych przypadkach, w s”osób nie zmieniający istot-

nie ”rzyjętych rozwiązaL urbanistycznych albo  

w zakresie dopuszczonym w odpowiednich przepi-

sach szczegóJowych planu. 

 

§ 7.1. W granicach planu przeznacza się na cele 

nierolnicze grunty rolne (trwaJe uwytki zielone) klasy 

III o powierzchni 1,6 ha, dla których uzyskano zgo-

dę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-

602-58/11 z dnia 24.02.2011 r. 

2. PozostaJe grunty rolne w obszarze planu 

(grunty orne i trwaJe uwytki zielone klasy IV i V), 

objęte są zgodami na przeznaczenie na cele nierol-

nicze, uzyskanymi w procedurach s”orządzania 

wcze`niejszych ”lanów, albo nie wymagają odręb-

nej zgody, stosownie do ”rze”isów ustawy z dnia 
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22 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i le`nych, obowiązujących w czasie s”orządzania 

planu. 

 

§ 8.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w planie ozna-

czają: 
1) podstawowe przeznaczenie terenu albo pod-

stawowa funkcja terenu - ”rzewawające przezna-

czenie terenu, wyznaczone liniami rozgraniczający-

mi i symbolem literowym lub literowym i liczbo-

wym; 

2) alternatywne przeznaczenie terenu ｦ przezna-

czenie terenu wykluczające drugie przeznaczenie 

dopuszczone w planie; 

3) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ budynki  

i budowle pomocnicze, gospodarcze, garawe, silosy, 

konstrukcje stalowe i oporowe, parkingi, wiaty  

i inne urządzenia (naziemne i podziemne) - związane 

z ”odstawową funkcją terenu i ”eJniące wobec niej 

sJuwebną rolę; 
4) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopuszczal-

ne zbliwenie elewacji frontowej budynków i innych 

obiektów kubaturowych do linii rozgraniczającej 
”rzylegJą drogę ”ubliczną; dopuszcza się przekro-

czenie linii zabudowy przez wystające elementy 

budynku (np. okapy, gzymsy, balkony, schody ze-

wnętrzne, tarasy, rampy) nie więcej niw o 1,5 m; 

5) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ wy-

soko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od po-

ziomu terenu przed gJównym wej`ciem do najniw-
szej krawędzi ”oJaci dachu (okapu) w elewacji fron-

towej; 

6) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie większym 

niw 12; 

7) teren górniczy - teren objęty przewidywany-

mi, szkodliwymi w”Jywami robót górniczych zakJa-

du górniczego; 
8) obszar górniczy ｦ ”rzestrzeL w granicach któ-

rej ”rzedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 

kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych zwią-
zanych z wykonywaniem koncesji; 

9) zJowe kopaliny - naturalne nagromadzenie mi-

neraJów i skaJ oraz innych substancji staJych, ga-

zowych i ciekJych, których wydobywanie mowe 

”rzynie`ć korzy`ć gos”odarczą; 
10) roboty górnicze - wykonywanie, zabezpie-

czanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych  

w związku z dziaJalno`cią regulowaną przepisami 

ustawy prawo geologiczne i górnicze; 
11) zakJad górniczy - wyodrębniony technicznie  

i organizacyjnie zes”óJ `rodków sJuwących bezpo-

`rednio do wydobywania kopaliny ze zJowa, w tym 

wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i budowle 

oraz związane z nimi technologicznie obiekty  

i urządzenia sJuwące do ”rzeróbki kopaliny; 

12) odkrywkowe wyrobisko górnicze - prze-

strzeL w nieruchomo`ci gruntowej, ”owstaJa  

w wyniku robót górniczych, prowadzonych z po-

wierzchni terenu; 

13) obrzewe wyrobiska - pas terenu ”rzylegający 

bez”o`rednio do odkrywkowego wyrobiska górni-

czego, uwywany do robót górniczych związanych  

z wydobywaniem kopaliny; 

14) pas ochronny - czę`ć obrzewa wyrobiska,  

o normowanej minimalnej szeroko`ci, zalewnej od 

przeznaczenia terenu lub rodzaju obiektu sąsiadują-
cego z wyrobiskiem; 

15) masy ziemne i skalne - materiaJ skalny usu-

wany albo przemieszczany w związku z wydoby-

waniem kruszywa naturalnego wraz z jego przera-

bianiem, a takwe usuwany bądu przemieszczany  

w związku z realizacją inwestycji w obszarze planu, 

obejmujący: nadkJad zJowa wraz z glebą, przerosty 

skaJy ”Jonnej w zJowu, inne grunty rodzime oraz 

frakcje kruszywa wyodrębnione w procesach jego 

”rzeróbki; masy ziemne i skalne zagospodarowane 

na warunkach i w s”osób okre`lony w planie - nie 

”odlegają przepisom regulującym ”ostę”owanie  

z odpadami; 

16) zwaJowanie wewnętrzne mas ziemnych  

i skalnych - prace ziemne będące jednym z eta”ów 

procesu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, 

”olegające na odpowiednim rozmieszczeniu mas 

ziemnych i skalnych wewnątrz wyrobisk poeksplo-

atacyjnych dla uzyskania wJa`ciwego uksztaJtowa-

nia rzeuby rekultywowanego terenu; 

17) projekt zagospodarowania zJowa i plan ruchu 

ｦ opracowania górnicze s”orządzone i ”rzyjęte 

zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego  

i górniczego; 
18) rekultywacja - ”rzywrócenie terenom prze-

ksztaJconym, w tym odkrywkowym wyrobiskom 

górniczym, postaci uwytecznej przyrodniczo lub 

gospodarczo; 

19) projekt rekultywacji ｦ projekt s”orządzony  

i ”rzyjęty zgodnie z wymaganiami ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i le`nych; 
20) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone do 

takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony `ro-

dowiska; 

21) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne 

w czasie realizacji ustaleL planu. 

2. Innych nazw i okre`leL uwyto w planie w zna-

czeniu nadanym przez przepisy szczególne z zakre-

su: planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa 

ochrony `rodowiska, prawa geologicznego i górni-

czego, ochrony gruntów rolnych i le`nych, dróg 

publicznych, gospodarki nieruchomo`ciami, gospo-

darki odpadami. 
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ŚZIAI II 

PRZEPISY SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego, parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

Obiekty produkcyjno-usJugowe, skJady i ma-

gazyny 

 

§ 9.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lem P (P-1,P-2,P-3), o przeznaczeniu podstawo-

wym: istniejące i planowane tereny obiektów pro-

dukcyjno - usJugowych, skJadów i magazynów,  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 

2. Na terenach okre`lonych w ust. 1 ustala się 

lokalizację nastę”ujących ”rzedsięwzięć, s”eJniają-
cych warunki planu w zakresie ochrony `rodowiska, 
okre`lone w rozdziale 4: 

1) budowę obiektów produkcyjnych i usJugo-

wych; 

2) budowę skJadów i magazynów; 
3) budowę zaplecza socjalnego dla pracowni-

ków; 
4) budowę zaplecza administracyjno-biurowego, 

laboratoriów; 
5) budowę zaplecza techniczno-warsztatowego 

baz transportowych i garawy; 
6) budowę dróg i ”laców wewnętrznych w tym 

dróg ”owarowych do obiektów wedJug wymagaL 

”rze”isów ”rzeciw”owarowych, oraz ”arkingów  

i zjazdów z dróg publicznych; 

7) budowę infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-

zowej, telekomunikacyjnej; 

8) ”rzebudowę, rozbudowę, zmiany funkcji ist-

niejących budynków i urządzeL na inne funkcje 

produkcyjne, skJadowo-magazynowe i usJugowe. 

3. Dla terenów P ustala się nastę”ujące zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kuba-

turowej: 

a) od ul. Wiejskiej (KDL, droga powiatowa  

nr 1725 O) - w odlegJo`ci 8 m od linii rozgranicza-

jącej, 
b) od gminnych dróg publicznych (KDD) - w od-

legJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej, lub w odlegJo-

`ci wskazanej na rysunku planu, 

c) od granicy terenu kolejowego - w odlegJo`ci 
10 m, nie mniej jednak niw 20 m od skrajnego toru; 

2) wysoko`ć budynków i innych obiektów kuba-

turowych: 

a) na terenie P-2 i P-3: do 12 m, licząc od po-

wierzchni terenu do najwywszego punktu dachu lub 

konstrukcji, 

b) na terenie P-1: nie limituje się wysoko`ci bu-

dynków; 

3) wysoko`ci konstrukcji niekubaturowych (np. 

konstrukcji masztowych obiektów Jączno`ci pu-

blicznej, napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych): nie limituje się; 
4) geometria dachów: dowolna, w budynkach 

sytuowanych w pierwszej linii zabudowy przy  

ul. Wiejskiej oraz przy innych ulicach i drogach bie-

gnących na obrzewach terenów P - zaleca się dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu ”oJa-

ci pod kątem do 45; 

5) w zagospodarowaniu terenu, o”rócz zabudo-

wy i urządzeL sJuwących funkcjom podstawowym 

nalewy ”rzewidzieć: 
a) drogi wewnętrzne, place i parkingi z miejscami 

postojowymi w liczbie okre l̀onej w rozdziale 6, 

b) zieleL urządzoną na nie mniej niw 10 % po-

wierzchni zajmowanego terenu, 

c) wzdJuw granic z terenami US,U/MN, a takwe 

P/MN do czasu likwidacji na tych terenach zabudo-

wy mieszkaniowej - obowiązuje urządzenie ”asów 

zieleni izolacyjnej `redniej i wysokiej o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 5 m; 

6) na terenach hal produkcyjnych, warsztatów, 
baz transportowych, magazynów, ”laców monta-

wowych, garawy, ”arkingów, ”laców skJadowych 

surowców, ”roduktów i od”adów, oraz w innych 

miejscach wystę”owania powierzchni narawonych 

na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi - 

wymagane są zabezpieczenia przed zanieczyszcze-

niem ziemi i wód podziemnych: 

a) uszczelnienie ”odJóg ”omieszczeL oraz po-

wierzchni ”laców i dróg, 
b) wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowo - 

”rzemysJowej i zabezpieczenie przed s”Jywem zanie-

czyszczonych wód opadowych na tereny ”rzylegJe, 
c) separatory paliw i olejów przed wJączeniem 

wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do systemu ze-

wnętrznego; 
7) dopuszczenie do uwytkowania obiektów pro-

dukcyjnych warunkuje się wy”osaweniem terenu  

w systemy kanalizacyjne i wodociągowe, w tym 

”rzeciw”owarowe sieci hydrantowe; 

8) dopuszcza się wymianę wystę”ujących  

w ”odJowu gruntowym gruntów organicznych nie 

nadających się do bez”o`redniego posadowienia 

budynków i niektórych budowli - na grunty no`ne, 
w zakresie niezbędnym dla zrealizowania planowa-

nych inwestycji. 

 

§ 10.1. Tereny oznaczone symbolem P/MN ｦ  

z przeznaczeniem podstawowym: planowane tere-

ny obiektów produkcyjno-usJugowych, skJadów  

i magazynów z obiektami i urządzeniami towarzy-

szącymi; przeznaczenie alternatywne: tereny istnie-

jącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz 

z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 

ogrodami przydomowymi. 
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2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzu”eJnieL ist-

niejącej zabudowy w przypadku kontynuacji funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) przebudowa, remonty i zmiany funkcji istnie-

jących budynków mieszkalnych oraz budynków  

i urządzeL towarzyszących; zakaz budowy nowych 

budynków mieszkalnych; 

2) budowa nie więcej niw dwóch nowych bu-

dynków gospodarczych i garawy dla samochodów 

osobowych; 

3) budowa dróg, ”laców wewnętrznych, zjaz-

dów z dróg publicznych oraz miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych wedJug ustaleL roz-

dziaJu 6; 

4) budowa infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, tele-

komunikacyjnej, gazowej; 

5) zmiana funkcji terenu na tereny obiektów 

produkcyjno-usJugowych, skJadów i magazynów - 

pod warunkiem likwidacji funkcji mieszkaniowej na 

caJej dziaJce; w takim przypadku obowiązują ustale-

nia dotyczące terenów P, okre`lone w § 9. 

3. Przebudowę budynków istniejących oraz bu-

dowę nowych budynków gospodarczych i garawy 

nalewy realizować z zachowaniem niwej okre`lonych 

warunków w zakresie usytuowania, gabarytów  

i formy architektonicznej: 

1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kuba-

turowej - od planowanych linii rozgraniczających 

drogę: 
a) od ul. Wiejskiej (KDL, droga powiatowa  

nr 1725 O) - w odlegJo`ci 8 m, 

b) od gminnych dróg publicznych (KDD) ｦ  

w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających, lub  

w odlegJo`ci wskazanej na rysunku planu; 

2) nalewy zachować wymaganą przepisem szcze-

gólnym minimalną odlegJo`ć budynków od pozosta-

Jych granic dziaJki, przy czym dopuszcza się: 
a) utrzymanie istniejącego usytuowania `cian 

bez otworów okiennych i drzwiowych w odlegJo`ci 
mniejszej niw 3,0 m albo bez”o`rednio przy granicy 

dziaJki, 
b) sytuowanie nowego budynku gospodarczego  

i garawu lub ich nowych czę`ci `cianą bez otworów 

okiennych i drzwiowych w odlegJo`ci 1,5 ｦ 3,0 m 

od granicy albo bez”o`rednio przy granicy, jeweli na 

sąsiadującej dziaJce budowlanej znajduje się budy-

nek tak samo usytuowany, o takiej samej dJugo`ci 
wzdJuw granicy, wysoko`ci, podobnej funkcji oraz 

geometrii dachu; 

3) wskaunik powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki: nie większy niw 40 %; 

4) wskaunik powierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni dziaJki: nie mniejszy  

niw 40%; 

5) nowe budynki mowna realizować jako wolno-

stojące lub zJączone z budynkiem mieszkalnym,  

o wysoko`ci nie wywszej niw wysoko`ć budynku 

mieszkalnego; 

6) liczba kondygnacji nowych budynków gospo-

darczych i garawy: jedna kondygnacja nadziemna 

plus ewentualnie poddasze uwytkowe w stromym 

dachu; 

7) geometria dachów: 
a) budynków sytuowanych we frontowej czę`ci 

dziaJek - dachy strome, dwuspadowe lub wielospa-

dowe, o nachyleniu ”oJaci dachowych pod kątem  

w przedziale 30 - 45, pokryte dachówką lub po-

dobnym materiaJem, 
b) budynków sytuowanych w gJębi dziaJki, poza 

frontową linią zabudowy - dowolna.  

 

Górnictwo odkrywkowe 

 

§ 11.1. Tereny oznaczone symbolami PG,P; 

PG,ZLp; PG,KDD-3, PG,WS o przeznaczeniu pod-

stawowym: tereny odkrywkowego wydobywania 

kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo do 

rekultywacji w kierunkach: 

a) produkcyjno-usJugowym i skJadowym (PG,P), 

b) le`nym (PG,ZLp), 

c) komunikacyjnym (PG,KDD-3), 

d) wodnym jako odtworzone rowy (PG,WS). 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowią-
zują nastę”ujące zasady zagospodarowania w za-

kresie dziaJalno`ci górniczej: 
1) realizacja robót górniczych, ”olegających na 

odkrywkowym wydobywaniu kruszywa naturalnego 

z czę`ci zJowa ｭBrzezie-ślektrowniaｬ mowe nastą”ić 

w granicach ustalonych dodatkiem nr 1, s”orządzo-

nym w 2009 r. do dokumentacji geologicznej tego 

zJowa; mowliwo`ć wydobywania dotyczy wyJącznie 

posiadacza koncesji nr 5/95 wydanej przez Woje-

wodę Opolskiego decyzją O_ II-7512/8/95 z dnia 

17 lipca 1995 r., w granicach i na zasadach do-

puszczonych w tej koncesji; 

2) s”osób, kolejno`ć i gJęboko`ć eksploatacji zJo-

wa dostosować do ustaleL projektu zagospodarowa-

nia zJowa i ”lanów ruchu, z uwzględnieniem ”asów 

ochronnych z zakazem wydobywania kopaliny; 

3) szeroko`ć obrzewy wyrobisk odkrywkowych 

nie powinna być mniejsza niw minimalna szeroko`ć 

”asów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, okre-

`lona w przepisie szczególnym, wynosząca od 

uwytków rolnych ｦ 6,0 m; 

4) na obrzewach wyrobisk odkrywkowych do-

puszcza się: 
a) zdejmowanie i przemieszczanie gleby w caJym 

okresie dziaJalno`ci górniczej, 
b) zwaJowanie zewnętrzne mas ziemnych i skal-

nych oraz gleby na nadpoziomowych zwaJowiskach 

tymczasowych ｦ w okresie prowadzenia dziaJalno-

`ci górniczej, do czasu wykorzystania tych mas do 

rekultywacji, 

c) lokalizację dróg transportu technologicznego 

oraz urządzeL związanych z dziaJalno`cią zakJadu 

górniczego; 
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5) w miarę mowliwo`ci glebę nalewy zdejmować  

i zwaJować poza okresem lęgowym ”taków i innych 

drobnych zwierząt bytujących w obszarze planu, 

trwającym od kwietnia do wrze`nia; 
6) w przypadku zawodnienia zJowa kruszywa na-

turalnego wystę”ującego w obszarze planu, wydo-

bywanie kopaliny nalewy ”rowadzić spod lustra 

wody w basenach eksploatacyjnych, bez stosowa-

nia staJego, znaczącego obniwania naturalnego po-

ziomu wody; 

7) dopuszcza się: 
a) wykorzystywanie wód kopalnianych, pocho-

dzących z basenów eksploatacyjnych do celów 

produkcyjnych i socjalnych, w s”osób zgodny  

z przepisami prawa wodnego, 

b) czasowe obniwenie lustra wody w basenach 

eksploatacyjnych przez czę`ciowe wypompowanie 

wody, jeweli wymaga tego ”rzyjęta technologia 

robót wydobywczych; 

8) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów PG,P, PG,ZLp, PG,KDD-3, PG,WS po za-

koLczeniu dziaJalno`ci górniczej obowiązują odpo-

wiednio kierunki i zasady okre`lone w § 12. 

 

§ 12. Ustala się kierunki i zasady rekultywacji 

terenów PG,P, PG,ZLp, PG,KDD-3, PG,WS, prze-

ksztaJconych odkrywkowym wydobywaniem kru-

szywa naturalnego: 

1. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolami PG,P: 

1) kierunek rekultywacji ｦ ”rzemysJowo-

skJadowy; 
2) do wy”eJnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

nalewy uwyć wyJącznie materiaJów okre`lonych 

przez wJa`ciwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

2. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolami PG,ZLp: 

1) kierunek rekultywacji ｦ le`ny; 
2) do wy”eJnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

nalewy uwyć wyJącznie materiaJów okre`lonych 

przez wJa`ciwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

3. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolem PG,KDD-3: 

1) kierunek rekultywacji ｦ komunikacyjny, pole-

gający na odtworzeniu drogi istniejącej przed podję-
ciem dziaJalno`ci górniczej, jako czę`ci planowanej 

publicznej drogi dojazdowej KDD-3; 

2) do wy”eJnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

nalewy uwyć wyJącznie materiaJów okre`lonych 

przez wJa`ciwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

4. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin oznaczonych 

symbolami PG,WS: 

1) kierunek rekultywacji ｦ wodny, ”olegający na 

odtworzeniu rowu istniejącego przed ”odjęciem 

dziaJalno`ci górniczej; 
2) do wy”eJnienia wyrobisk poeksploatacyjnych  

i odpowiedniego uksztaJtowania rowu nalewy uwyć 
wyJącznie materiaJów okre l̀onych przez wJa`ciwy 

organ w decyzji o kierunkach i terminach rekultywacji. 

5. Do ksztaJtowania powierzchni terenów po-

górniczych w ramach ich rekultywacji nalewy wyko-

rzystywać przede wszystkim masy ziemne i skalne 

tymczasowo zwaJowane na miejscu, w związku  

z eks”loatacją kruszywa naturalnego. 

6. Ostateczne warunki i terminy rekultywacji 

okre`lone zostaną w decyzji wJa`ciwego organu.  

 

UsJugi, mieszkalnictwo 

 

§ 13.1. Tereny oznaczone symbolem U/MN, 

przeznaczenie podstawowe: istniejąca i planowana 

zabudowa usJugowa - z usJugami handlu, gastro-

nomii, rzemiosJa i innymi usJugami, z dopuszcze-

niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Na terenach U/MN ustala się mowliwo`ć: 
1) przebudowy, rozbudowy, wymiany i zmiany 

funkcji istniejących budynków i ”omieszczeL  

w ramach ustalonego przeznaczenia, z wyklucze-

niami jak w punkcie 2; 

2) budowy nowych obiektów usJugowych oraz 

obiektów i urządzeL towarzyszących, wzbogacają-
cych funkcję ”odstawową, z wykluczeniem przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać 

na `rodowisko, oraz obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
3) budowę dróg i ”laców wewnętrznych w tym 

dróg ”owarowych oraz zjazdów z dróg publicznych  

i ”arkingów; 
4) budowę infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, tele-

komunikacyjnej, gazowej. 

3. Na terenach zabudowy usJugowej U/MN,  

o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie nowej zabudowy: wskazane na rysunku 

planu jako nieprzekraczalne; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zachować 

odlegJo`ci nowych budynków wynoszące co naj-

mniej 4 m w przypadku `cian z otworami okiennymi 

i drzwiowymi oraz 3 m w przypadku `cian bez 

otworów; dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  

i remonty budynków istniejących niezalewnie od 

odlegJo`ci od granicy dziaJki; 
3) wskaunik powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki: nie normuje się; 
4) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 20 % powierzchni dziaJki; 
5) nowe budynki powinny nawiązywać formą ar-

chitektoniczną do istniejącej zabudowy, z uwzględnie-
niem wymagaL technologicznych, związanych z funk-

cją zabudowy; 
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6) liczba kondygnacji nowych i rozbudowywa-

nych budynków ｦ do dwóch kondygnacji nadziem-

nych, nie wliczając ewentualnego poddasza uwyt-

kowego w stromym dachu; 

7) szeroko`ć elewacji frontowej nowych budyn-

ków powinna uwzględniać warunki dotyczące sytu-

owania budynków na dziaJce, ustalone w punkcie 2; 

8) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gJównych 

”oJaci pod kątem 30 - 45, pokryte dachówką lub po-

dobnym materiaJem, dopuszcza się takwe dachy ”Jaskie; 
9) w granicach dziaJki nalewy urządzić odpo-

wiednią liczbę miejsc postojowych dla ”ojazdów, 
wedJug ustaleL rozdziaJu 6; 

10) w realizacji obiektów uwyteczno`ci publicznej 

uwzględnić konieczno`ć ich przystosowania do 

korzystania przez osoby nie”eJnos”rawneŁ 
 

§ 14. Tereny oznaczone symbolem US - prze-

znaczenie podstawowe: tereny usJug sportu i rekre-

acji oraz imprez kulturalnych i masowych, z zabu-

dową i urządzeniami towarzyszącymiŁ Ustala się 

warunki i szczegóJowe zasady zabudowy i zago-

spodarowania terenów US: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 
wskazane na rysunku planu jako nieprzekraczalne; 

2) wielko`ć powierzchni zabudowy i szeroko`ć 

budynków - dostosować do funkcji obiektów; 
3) wysoko`ć budynków i innych obiektów kuba-

turowych oraz konstrukcji niekubaturowych - do  

12 m, licząc od powierzchni terenu do najwywszego 

punktu dachu lub konstrukcji; 

4) dachy budynków - dowolne, dostosowane do 

funkcji, w tym takwe dachy ”Jaskie i Jukowe; 
5) udziaJ powierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni terenu - nie powinien 

być mniejszy niw 15 %, nie wliczając trawiastych 

nawierzchni boisk; 

6) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić  

w miarę potrzeb: 

a) boiska do gier sportowych, 

b) kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne,  

w tym halę s”ortową i basen kryty, 

c) amfiteatr z trybunami, 

d) zieleL urządzoną z elementami maJej architektury, 

e) drogi wewnętrzne i parkingi z liczbą miejsc 

postojowych wedJug ustaleL rozdziaJu 6, 

f) ogrodzenie terenu; 

7) miejsca postojowe dla ”ojazdów, takwe dla 

osób nie”eJnos”rawnych urządzić w liczbie odpo-

wiedniej dla funkcji terenu; 

8) dopuszcza się budowę infrastruktury tech-

nicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kana-

lizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej.  

 

Rolnictwo i le`nictwo 

 

§ 15. Tereny oznaczone symbolem RPR, prze-

znaczenie podstawowe: tereny specjalistycznej pro-

dukcji rybackiej, przeznaczenie drugorzędne: tereny 

zieleni przywodnej; na terenach RPR obowiązują 
”oniwsze zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) utrzymanie istniejących stawów ziemnych do 

chowu ryb, niespuszczalnych, zasilanych gJównie 

wodami podziemnymi, z mowliwo`cią przebudowy  

i rozbudowy w granicach terenu; 

2) w zagospodarowaniu terenów RPR uwzględ-

nić ”otrzebę realizacji zieleni przywodnej, ”eJniącej 
takwe funkcję zieleni izolacyjnej od strony sąsiednich 

terenów obiektów produkcyjno-usJugowych, skJa-

dów i magazynów oraz dróg publicznych; 

3) stawy rybne oraz związane z nimi urządzenia 

wodne nalewy realizować i uwytkować zgodnie  

z warunkami pozwolenia wodnoprawnego; 

4) dopuszcza się realizację niezbędnych budyn-

ków gospodarczych, budowli i urządzeL towarzy-

szących podstawowej funkcji, w tym budowli pię-
trzących, upustowych, do”rowadzających i odpro-

wadzających wodę do sąsiednich rowów meliora-

cyjnych, odstojników; 
5) dopuszcza się budowę dróg, ”arkingów i pla-

ców wewnętrznych oraz zjazdów z dróg publicz-

nych; miejsca postojowe dla ”ojazdów w liczbie 

odpowiedniej dla funkcji terenu; 

6) dopuszcza się budowę infrastruktury tech-

nicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kana-

lizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej. 

 

§ 16.1. Ustala się tereny lasów ZL i planowa-

nych zalesieL ZLp. 

2. Na terenach lasów i planowanych zalesieL, 
oznaczonych odpowiednio symbolami ZL i ZLp 

obowiązują nastę”ujące zasady zagospodarowania: 

1) uwytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, 

realizowane wedJug planu urządzenia lasu; 

2) skJad gatunkowy planowanych zalesieL powi-

nien od”owiadać warunkom siedliskowym oraz 

powinien uwzględniać ro`linno`ć ”otencjalną terenu 

i od”orno`ć na zanieczyszczenia ”rzemysJowe; 

3) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeL 

sJuwących gospodarce le`nej i funkcji wypoczynko-

wej lasów; 
4) dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny 

ZL i ZLp ”rzewodów podziemnych i nadziemnych 

infrastruktury technicznej - elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyj-

nych, gazowych, wraz z niezbędnymi urządzeniami 
i budowlami, jeweli nie spowoduje to konieczno`ci 
nowego, trwaJego przeznaczenia gruntów le`nych 

na cele niele`neŁ  
 

Wody, zieleL urządzona 

 

§ 17.1. Ustala się tereny wód `ródlądowych 

”Jynących: cieku Brzeziczanka i rowów szczegóJo-

wych w zlewni powierzchniowej tego cieku, ozna-

czonych symbolem WS. 
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2. W uwytkowaniu wód nalewy stosować nastę-
”ujące zasady: 

1) koryta cieku Brzeziczanka i rowów utrzymy-

wać w odpowiednim stanie, nie do”uszczać do 

niekontrolowanego zarastania, ”rzebudowywać  

w razie potrzeby; 

2) urządzenia ”iętrzące, przepusty i inne urzą-
dzenia wodne uwytkować zgodnie z warunkami 

pozwolenia wodnoprawnego; 

3) zachować i chronić istniejącą zieleL w oto-

czeniu wód; 
4) zabrania się zanieczyszczania wód `ciekami 

oraz w inny s”osób; 
5) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci w odle-

gJo`ci mniejszej niw 1,5 m od brzegów cieku pod-

stawowego a takwe zakazywania lub uniemowliwia-

nia przechodzenia przez ten obszar; 

6) dopuszcza się: 
a) skanalizowanie i zmianę przebiegu rowów 

szczegóJowych na terenach P-1 i P-2, RPR,P/MN,  

w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektów zwią-
zanych z funkcją tych terenów, w s”osób nie po-

wodujący niekorzystnych zmian stosunków wod-

nych - jeweli taka mowliwo`ć zostanie dopuszczona 

w wymaganym operacie melioracyjnym, 

b) skanalizowanie i korektę przebiegu odcinków 

cieku Brzeziczanka i rowów szczegóJowych w plano-

wanych pasach drogowych KDL, KDD-2 i KDD-3  

w zakresie niezbędnym dla budowy, przebudowy  

i poszerzenia tych dróg, w s”osób nie ”owodujący 

niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 

c) przekroczenia rowów przez obiekty infrastruk-

tury komunikacyjnej i technicznej (drogi, cie”Jociąg, 
wodociąg, gazociąg, przewody kanalizacyjne, ka-

blowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyj-

ne) z zachowaniem odpowiednich wymagaL przepi-

sów szczególnych, 
d) wykorzystanie wód rowów do zasilania sta-

wów, jeweli wody te s”eJniają wymagania jako`cio-

we okre`lone w przepisach szczególnych dla wód 

przeznaczonych do okre`lonych potrzeb oraz pod 

warunkiem uzyskania zgody zarządcy rowów  

i pozwolenia wodnoprawnego w przypadkach gdy 

jest ono wymagane w przepisach prawa wodnego. 

 

§ 18.1. Ustala tereny zieleni urządzonej, pu-

blicznej: 

1) ZP - zieleL urządzona ｦ przyuliczna i skwery; 

2) niewyodrębnione na rysunku planu tereny zie-

leni izolacyjnej, zieleni ”rzydrownej, zieleni przywod-

nej i innej zieleni urządzonej w granicach terenów 

obiektów produkcyjno - usJugowych, skJadów  

i magazynów P, terenów sportu i rekreacji US, tere-

nów specjalistycznej produkcji rybackiej RPR oraz  

w pasie ul. Wiejskiej (KDL). 

2. Na terenach zieleni urządzonej ZP zaleca się 

realizację publicznych urządzeL i obiektów towarzy-

szących, odpowiednich dla funkcji podstawowej - 

maJej architektury, o`wietleniaŁ 

3. źieleL urządzoną i izolacyjną na terenach  

P, US, RPR, KDL, nalewy realizować i utrzymywać 

obowiązkowo co najmniej w zakresie okre`lonym  

w odpowiednich ustaleniach szczegóJowych planu, 

w nasadzeniach uwzględnić zieleL `rednią i wysoką 

z udziaJem zimozielonej, dostosowaną do warun-

ków siedliskowych i funkcji terenu. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające ”rzeksztaJceL, rekultywacji 

lub rehabilitacji istniejącej zabudowy 

§ 19.1. Wyznacza się obiekty budowlane i tere-

ny wymagające ”rzeksztaJceL, rekultywacji, rehabi-

litacji, lub likwidacji w związku z planowanym za-

niechaniem dotychczasowego sposobu uwytkowa-

nia: 

1) zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza na 

posesjach przy ul. Wiejskiej, oznaczonych w planie 

symbolem P/MN, przewidywana do likwidacji lub 

”rzeksztaJcenia po zaJowonym, stopniowym przeję-
ciu tych terenów pod dziaJalno`ć produkcyjno-

usJugową i skJadową; 
2) budynek mieszkalny na dziaJce nr 174, lewący 

w planowanym pasie drogowym ul. Wiejskiej (teren 

KDL), przeznaczony do likwidacji lub ”rzeksztaJcenia 

w obiekt usJugowy; 
3) tereny po eksploatacji kruszywa naturalnego 

(RPR), wymagające rekultywacji i dalszego zago-

spodarowania jako stawy do chowu ryb z urządze-

niami towarzyszącymi; 
4) tereny po eksploatacji kruszywa naturalnego 

na terenach PG,P; PG,KDD-3; PG,ZLp; PG,WS, 

wymagające rekultywacji i zagospodarowania 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem docelowym, 

na zasadach okre`lonych w odpowiednich ustale-

niach planu. 

2. Granice oraz kierunki ”rzeksztaJceL terenów 

wymienionych w ust. 1 wskazano odpowiednim 

symbolem przeznaczenia docelowego na rysunku 

planu. 

 

RozdziaJ 3 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych 

 

§ 20.1. Ustala się tereny przestrzeni publicz-

nych, powszechnie dostę”nych: 
1) tereny zieleni urządzonej ZPｦ skwery, zieleLce 

przyuliczne; 

2) tereny sportu i rekreacji US; 

3) tereny komunikacji ｦ powiatowe i gminne 

drogi (ulice) publiczne KDL, KDD-1, KDD-2, KDD-3. 

2. W ksztaJtowaniu przestrzeni publicznych nale-

wy uwzględniać odpowiednie ustalenia szczegóJowe 

planu, ponadto ustala się mowliwo`ć, po uzyskaniu 

zezwolenia Wójta Gminy ŚobrzeL Wielki, oraz za-

rządcy drogi w odniesieniu do pasa drogowego: 
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1) wprowadzania elementów maJej architektury, 

o`wietlenia i zieleni urządzonej w dostosowaniu do 

warunków lokalnych; 

2) lokalizowania maJych ”unktów handlowych  

i gastronomicznych w obiektach o powierzchni  

w obrysie zewnętrznym nie większej niw 15 m², nie 

wymagających pozwolenia budowlanego i nie po-

wodujących zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu dro-

gowego; 

3) lokalizowania ”rzystanków autobusowych; 

4) umieszczania no`ników reklamowych o po-

wierzchni nie większej niw 3 m², przy zachowaniu-

odstę”u ”omiędzy ”oszczególnymi no`nikami ｦ co 

najmniej 50 m; ograniczenie to nie dotyczy: 

a) terenu US, 

b) tablic reklamowych i informacyjnych związa-

nych bez”o`rednio z przeznaczeniem terenów przy-

legających do ulic. 

 

§ 21.1. Jako miejsca organizacji okazjonalnych 

imprez masowych wyznacza się w obszarze planu 

tereny przestrzeni publicznych powszechnie do-

stę”nych, wymienione w § 20. 

2. Imprezom masowym organizowanym w ob-

rębie przestrzeni publicznych nalewy za”ewnić wa-

runki bez”ieczeLstwa, zgodnie z wymaganiami 

okre`lonymi w przepisach o bez”ieczeLstwie imprez 

masowych. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

§ 22.1. Sieć obsJugi komunikacyjnej terenów ob-

jętych planem tworzą drogi publiczne o znaczeniu 

ponadgminnym i gminnym, z wyrównieniem: 
1) KDL- istniejąca droga powiatowa nr 1725 O, 

relacji: Chró`cice ｦ ŚobrzeL Wielki ｦ Masów  

(ul. Wiejska w Brzeziu), docelowo klasy L- lokalna, 

o wymaganej i ”rzyjętej w planie minimalnej szero-

ko`ci w liniach rozgraniczających ｦ 12,0 m,  

w granicach planu znajduje się odcinek dJugo`ci  
0,9 km, o szeroko`ci w istniejących liniach rozgra-

niczających 7,0 m - 25,0 m, planowana dostę”no`ć  

z posesji ”rzylegJych oraz z bocznych dróg dojaz-

dowych; 

2) ”ozostająca poza granicami planuｦ istniejąca 

gminna droga publiczna Jącząca Brzezie z Dobrze-

niem MaJym (w ”rzedJuweniu ul. BrzeziaLskiej  
w Dobrzeniu MaJym) i Kup; w planach miejscowych 

terenów sąsiadujących z obszarem planu oznaczona 

symbolami 2KD(D) oraz KD2L1/2, ”rzylegająca do 

granic planu odpowiednio na odcinkach dJugo`ci 
0,4 km i 0,28 km, dostę”na z obszaru planu bez 

ograniczeL; 
3) KDD-1, KDD-2, istniejące publiczne drogi 

gminne, skrzywowane z ul. Wiejską i drogą o”isaną 

w punkcie 2, docelowo klasy D - dojazdowe,  

o szeroko`ci w istniejących liniach rozgraniczają-

cych 4,0 ｦ 8,0 m, Jącznej dJugo`ci 0,77 km, do-

stę”no`ć nieograniczona; planowane poszerzenie 

drogi KDD-1 do szeroko`ci 10,0 m; 

4) KDD-3- planowana publiczna droga gminna 

do terenów obiektów produkcyjno-usJugowych 

skJadów i magazynów P, klasy D ｦ dojazdowa,  

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 10,0 m, 

dostę”no`ć nieograniczona, dJugo`ci Jącznej 0,5 km, 

w tym odcinek dJugo`ci 0,28 km na terenie od-

krywkowego wydobywania kruszywa (PG,KDD-3) 

przewidziany do realizacji przez zakJad górniczy  

w ramach rekultywacji ｦ po zakoLczeniu eksploata-

cji kopaliny. 

2. Rezerwy terenów rolniczych na poszerzenie 

dróg KDL, KDD-1 oraz budowę drogi KDD-3 do 

czasu wykorzystania w planowanym celu - nalewy 

uwytkować w dotychczasowy lub wskazany w pla-

nie s”osóbŁ 
 

§ 23.1. Uzu”eJniającą sieć obsJugi komunikacyj-

nej obszarów objętych planem tworzą drogi we-

wnętrzne KDW w istniejących liniach rozgraniczają-
cych. 

2. Przebieg istniejących dróg wewnętrznych 

KDW oraz planowanych dróg wewnętrznych  

KDW-1 i KDW-2 okre`la rysunek planu. 

3. Obowiązkowo nalewy realizować - w caJo`ci 
lub czę`ciowo - planowane drogi wewnętrzne 

KDW-1 i KDW-2 jeweli będzie to niezbędne dla do-

stę”u nieruchomo`ci do drogi publicznej. 

4. Parametry techniczne dróg wewnętrznych na-

lewy dostosować do ”ojazdów, których dojazd do 

dziaJki jest konieczny, powinny ponadto umowliwiać 

awaryjny przejazd samochodami ”owarniczymi; do-

puszcza się poszerzenia istniejących i planowanych 

dróg wewnętrznychŁ 
5. Wyznacza się kierunki dostę”no`ci komunika-

cyjnej terenów oznaczonych symbolami P, RPU, US 

- wedJug rysunku planu; obsJuga komunikacyjna 

tych terenów: z drogi powiatowej nr 1725 O (KDL) 

oraz z publicznych dróg gminnych KDD-1, KDD-2  

i KDD-3, poprzez: 

1) zjazdy bez”o`rednie; 

2) zakJadowe drogi wewnętrzne, w tym drogi 

”owarowe do obiektów zgodnie z wymaganiami 

”rze”isów ”rzeciw”owarowychŁ 
6. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi publicznej mowe nastą”ić po uzyskaniu 

zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji admini-

stracyjnej, na warunkach okre`lonych w tej decyzji. 

 

§ 24. Ustala się wskauniki liczby miejsc parkin-

gowych dla samochodów, wymaganych na tere-

nach P, US, U/MN, oraz na terenach P/MN w przy-

padku zrealizowania przeznaczenia docelowego: 

1) liczba miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych: odpowiednio do potrzeb; zaleca się 

”rzyjęcie wskauników nie mniejszych niw: 
a) 4 stanowiska/100 m² powierzchni uwytkowej, 
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b) 2 stanowiska/10 stanowisk pracy lub miejsc 

konsumpcyjnych, 

c) 3 stanowiska/10 osób jednocze`nie korzysta-

jących z usJug; 
2) liczba miejsc parkingowych dla ”ojazdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych  

12 miejsc parkingowych; 

3) dodatkowo nalewy uwzględnić od”owiednią, 
okre`loną wg indywidualnych potrzeb, liczbę miejsc 

postojowych dla samochodów cięwarowych i auto-

busówŁ 
 

§ 25.1. Planuje się ”o”rawę istniejących warun-

ków publicznej komunikacji drogowej w obszarze 

planu, poprzez: 

1) remonty i ”rzebudowę drogi powiatowej KDL 

w istniejących liniach rozgraniczających oraz posze-

rzenie (rozbudowę) zwęweL tej drogi do normatyw-

nej szeroko`ci pasa drogowego, takwe poprzez li-

kwidację zabudowy i skanalizowanie niektórych 

odcinków cieków, istniejących w planowanym pa-

sie drogowym; 

2) remonty, ”rzebudowę i rozbudowę gminnych 

dróg publicznych KDD-1, KDD-2- do uzyskania pa-

rametrów ustalonych klas, normowanych przepisem 

szczególnym, wedJug ustaleL § 22 i rysunku planu; 

3) budowę nowej gminnej drogi dojazdowej 

KDD-3, wedJug ustaleL § 22 i rysunku planu. 

2. W realizacji ”rzedsięwzięć z zakresu komuni-

kacji drogowej publicznej i wewnętrznej nalewy 

uwzględnić: 
1) odpowiednie dla ustalonych klas parametry 

dróg i skrzywowaL, zgodnie z wymaganiami przepi-

sów szczególnych; 
2) potrzeby w zakresie dróg ”owarowych, zgod-

nie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie przeciw-

”owarowej; 
3) potrzeby osób nie”eJnos”rawnych, poruszają-

cych się na wózkach inwalidzkich. 

3. W liniach rozgraniczających dróg nalewy reali-

zować, stosownie do lokalnych potrzeb, zgodnie  

z ustaloną klasą drogi i jej parametrami: 

1) ruch koJowy; 
2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe w pobo-

czach dróg publicznych); 

3) ruch pieszy (chodniki); 

4) urządzenia obsJugi komunikacji zbiorowej (za-

toki autobusowe, przystanki); 

5) o`wietlenie; 
6) infrastrukturę techniczną nie związaną bezpo-

`rednio z komunikacją drogową, w tym hydranty 

”rzeciw”owarowe ｦ w uzasadnionych przypadkach  

i za zezwoleniem zarządcy drogi; 

7) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrowne, 
przepusty, kanalizację deszczową i skanalizowane 

odcinki cieków); 
8) zieleL ”rzyulicznąŁ 

4. Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną 

z drogą - przewody wodociągowe, kanalizacyjne  

i gazowe nalewy ”rowadzić w ukJadach podziem-

nych, przewody sieci elektroenergetycznej i teleko-

munikacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 

warunkach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą 

drogi i okre`lonych w stosownej decyzji. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 26. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru 

planu w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyj-

nych, bytowych i ”rzeciw”owarowych - z sieci zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę wsi Brzezie, rozbu-

dowanej w miarę potrzeb; istniejące gJówne prze-

wody sieci wodociągowej oznaczono na rysunku 

planu symbolem W; 

2) Dopuszcza się mowliwo`ć zaopatrzenia tere-

nów P, P/MN w wodę dla celów ”rzemysJowych, 
bytowych i ”rzeciw”owarowych z indywidualnych 

ujęć wód podziemnych, s”eJniających wymagania 

”rze”isów ustawy - prawo wodne; 

3) Sieci wodociągowe o `rednicy nominalnej  

DN 250 i większej, biegnące w ciągach ulic oraz na 

terenach usJug (U) i terenach obiektów produkcyj-

no-usJugowych, skJadów i magazynów (P) nalewy 

wy”osawyć w hydranty umowliwiające intensywne 

czerpanie wody do celów ”rzeciw”owarowychŁ 
 

§ 27. W zakresie gospodarki `ciekowej ustala 

się na obszarze planu: 

1) Odprowadzenie `cieków bytowo - gospodar-

czych - do kanalizacji sanitarnej wsi Brzezie, rozbu-

dowanej stosownie do potrzeb; gJówne przewody 

istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjno-tJocznej 
oznaczono na rysunku planu symbolem K; 

2) Odprowadzenie `cieków technologicznych 

(”rzemysJowych) z terenów P - do zbiorowej sieci 

kanalizacyjnej o której mowa w punkcie 1, po 

uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakJa-

dowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

wskauników zanieczyszczenia; 

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni utwardzonych dróg publicz-

nych: do istniejącej i planowanej komunalnej kanali-

zacji deszczowej w pasach ul. Wiejskiej i drogi  

z Brzezia do Dobrzenia MaJego (”oJowonej poza gra-

nicami planu, stanowiącej ”rzedJuwenie ul. BrzeziaL-
skiej w Dobrzeniu MaJym); 

4) Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z otwartych powierzchni utwardzonych na 

terenach P: wewnętrzną siecią kanalizacji deszczo-

wej poprzez zakJadowe separatory zanieczyszczeL  

i zawiesin do istniejącej i planowanej komunalnej 

kanalizacji deszczowej w pasach ul. Wiejskiej i drogi 

z Brzezia do Dobrzenia MaJego; 
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5) Na terenach US, U/MN oraz na terenach 

P/MN do czasu ich ”rzeksztaJcenia na tereny obiek-

tów produkcyjno-usJugowych, skJadów i magazy-

nów (P) dopuszcza się odprowadzenie niezanie-

czyszczonych wód opadowych i roztopowych  

z dachów i powierzchni nieutwardzonych, z dróg 

wewnętrznych oraz z ”arkingów o powierzchni nie 

”rzekraczającej 0,1 ha - na wJasny teren nieutwar-

dzony, w s”osób nie ”owodujący zalewania sąsied-

nich nieruchomo`ci, z uwzględnieniem warunków 

jakie nalewy s”eJnić przy wprowadzaniu `cieków do 

wód lub do ziemi. 

 

§ 28.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszarów 

planu w energię elektryczną: 
1) w zakresie `rednich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi oznaczonymi symbolem E15kV, z GPZ 

(gJównego punktu zasilania) źakrzów w sąsiedniej 
gminie Opole; 

2) w zakresie niskich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi z istniejących stacji trans-

formatorowych 15/04 kV: ｭBrzezie PrzemysJowaｬ, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ET i ｭBrze-

zie Wie`ｬ (poza granicami planu). 

2. Przewiduje się ”rzebudowę istniejących linii 

elektroenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudowę 

sieci napowietrznych i kablowych `rednich i niskich 

na”ięć na obszarach projektowanego zainwestowa-

nia. 

3. Utrzymuje się w dotychczasowym przebiegu 

linię wysokiego na”ięcia 110 kV relacji G.P.Z. Do-

brzeL ｦ G.P.Z. Pokój, oznaczoną na rysunku planu 

symbolem E110kV; dopuszcza się ”rzebudowę, 
rozbudowę i modernizację tej linii. 

4. Dopuszcza się realizację na obszarze planu 

nowych stacji transformatorowych 15/04 kV  

w liczbie i w miejscach wynikających z potrzeb oraz 

przeprowadzenie nowych linii elektro - energetycz-

nych niskiego, `redniego i wysokiego na”ięcia ｦ 

kablowych i napowietrznych. 

 

§ 29.1. W zakresie zaopatrzenia obszarów planu 

w energię cie”lną - przewiduje się wykorzystanie 

zasobów energii cieplnej, pozyskiwanej w procesie 

wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Opo-

le w Brzeziu. 

2. Do ”rzesyJu cie”Ja przewiduje się realizację 

podziemnych lub nadziemnych rurociągów cie”Jow-

niczych. 

3. Dopuszcza się tymczasowe lub uzu”eJniające 

korzystanie z indywidualnych systemów grzew-

czych z zaleceniem stosowania ekologicznych no-

`ników (paliwa gazowe, olejowe, energia elektrycz-

na) lub niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja, opalanych 

paliwami staJymiŁ 
 

§ 30.1. Ustala się przebieg przez obszar planu 

odcinka podziemnego gazociągu wysokiego ci`nie-

nia do stacji gazowej na terenie zakJadu ｭKNAUF 

BeJchatówｬ w Brzeziu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem G DN200 6,3 MPa. 

2. WzdJuw gazociągu G DN200 6,3 MPa wyzna-

cza się strefę kontrolowaną o szeroko`ci 6 m (po  

3 m z kawdej strony osi rurociągu); w strefie kontro-

lowanej obowiązują zakazy okre`lone w § 35. 

3. Ustala się mowliwo`ć budowy na obszarach 

planu stacji redukcyjnej gazu i sieci rozdzielczej 

gazu. 

4. Dopuszcza się korzystanie z gazu ”Jynnego  

i innych paliw ”Jynnych w systemie bezprzewodo-

wym, w tym magazynowanie wymienionych paliw 

w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, lokali-

zowanych zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 

szczególnychŁ 
 

§ 31.1. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii teleko-

munikacyjnych, ich modernizację i wymianę a takwe 

prowadzenie nowych linii kablowych; 

2) budowę sieci abonenckiej na terenach plano-

wanego zainwestowania a takwe instalację ogólnie 

dostę”nych kabin telefonicznych; 

3) realizację: 
a) kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej, 

b) sieci szerokopasmowych, 

c) stacji i urządzeL telefonii bezprzewodowej. 

2. W przypadku realizacji telekomunikacyjnych 

urządzeL wiewowych i kontenerowych nalewy uni-

kać eksponowania ich w krajobrazie np. przez od-

”owiednią lokalizację, ograniczenie gabarytów, 
ws”ólne inwestowanie i uwytkowanie obiektów 

wiewowych przez równych o”eratorów oraz masko-

wanie zielenią lub w inny s”osóbŁ 
 

§ 32.1. Przewody podziemne sieci wodociągo-

wych, kanalizacyjnych, gazowych, cie”Jowniczych, 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, na-

ziemne przewody cie”Jownicze, napowietrzne linie 

elektroenergetyczne `rednich i niskich na”ięć, na-

powietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia  

i obiekty towarzyszące tym sieciom - nalewy sytu-

ować w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na wa-

runkach uzgodnionych z zarządcami drógŁ 
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami  

i warunkami lokalnymi dopuszcza się przeprowa-

dzenie ”rzewodów o których mowa w ust. 1 wraz  

z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (np. 

stacji transformatorowych, przepompowni `cieków, 
szaf telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych, 

pompowni) a takwe nowych kablowych i napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych - na nieru-

chomo`ciach gruntowych poza ulicami i drogami,  

w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych nieruchomo`ciŁ 
 

§ 33.1. W zakresie gospodarki odpadami staJymi 
ustala się: 
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1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na wy-

sypisko obsJugujące gminę; 
2) odpady zaliczone do niebezpiecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach; 

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi odpadami 

”rzemysJowymi - niebezpiecznymi i innymi niw nie-

bezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie prze-

znaczonymi do wywozu na wysypisko obsJugujące 

gminę - wedJug decyzji i uzgodnieL wJa`ciwych 

organów, wydanych na podstawie ”rze”isów 

szczególnychŁ 
2. Przepisy ustawy o odpadach nie mają zasto-

sowania do mas ziemnych i skalnych usuwanych 

albo przemieszczanych w związku z realizacją inwe-

stycji zgodnych z ustaleniami niniejszego planu;  

w szczególno`ci dotyczy to mas ziemnych wyko-

rzystanych na miejscu do ksztaJtowania powierzch-

ni terenów inwestycji lub wykorzystanych do niwe-

lacji i rekultywacji innych terenów zdegradowanych 

w gminie ŚobrzeL Wielki. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony zdrowia ludzi, `rodowiska  

i przyrody, w tym terenów i obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-

sów szczególnych 

 

§ 34.1. Z uwagi na ”oJowenie obszaru planu  

w obrębie wrawliwych na zanieczyszczenie struktur 

hydrologicznych i hydrogeologicznych, charaktery-

zujących się znaczącymi zasobami zagrowonych 

wód powierzchniowych i podziemnych: 

- zlewni powierzchniowej cieku Sitnica (do”Jyw 

vydówki), 
- czwartorzędowej, kopalnej pradoliny MaJej 

Panwi, pozbawionej naturalnej izolacji od po-

wierzchni terenu, 

- kredowego, gJównego zbiornika wód podziem-

nych - GZWP 336 ｭNiecka Opolska, 

- triasowego, gJównego zbiornika wód podziem-

nych - GZWP 335 ｭKra”kowice - Strzelce Opol-

skieｬ, okre`la się, o”rócz ustaleL `ci`le adresowa-

nych, ogólne zasady ochrony `rodowiska natural-

nego, w tym zwJaszcza zagrowonych degradacją 

wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymieniony-

mi w ust. 1 ustala się na obszarze planu: 

1) zakaz lokalizowania indywidualnych (przydo-

mowych) oczyszczalni `cieków i zbiorników bezod-

”Jywowych `cieków bytowych; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych `cie-

ków do ziemi, wód podziemnych i powierzchnio-

wych z zastrzeweniem ustaleL rozdz. 5, dotyczą-
cych odprowadzania wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni niezanieczyszczanych; 

3) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrowonych 

zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi  

i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi prze-

nikać do gruntu i wód podziemnych oraz zabezpie-

czenia tych powierzchni przed s”Jywem zanieczysz-

czeL na tereny ”rzylegJe; 
4) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopo-

wych z zanieczyszczanych twardych powierzchni 

komunikacyjnych i ”rzemysJowych w system kana-

lizacyjny i podczyszczania w odstojnikach szlamów 

i piasku oraz separatorach olejów i substancji ropo-

pochodnych przed ich odprowadzeniem do komu-

nalnej kanalizacji deszczowej. 

 

§ 35. W obszarze planu wystę”ują wymienione 

niwej strefy ochronne, obszary zagroweL i strefy 

kontrolowane: 

1) W granicach wskazanej na rysunku planu 

strefy ochrony ”o`redniej ujęcia wód podziemnych 

w Brzeziu obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 

ustalone odpowiednimi decyzjami administracyjny-

mi; 

2) Na rysunku planu wskazano orientacyjny za-

sięg strefy potencjalnego wystę”owania elektroma-

gnetycznego promieniowania niejonizującego  

o ”odwywszonym poziomie - wzdJuw istniejącej na-

powietrznej linii elektroenergetycznej E110kV,  

o szeroko`ci 10 m od skrajnych ”rzewodów; zobo-

wiązuje się wJa`ciciela linii do przeprowadzenia 

”omiarów kontrolnych elektromagnetycznego pro-

mieniowania niejonizującego w zakresie i z często-

tliwo`cią okre`loną w przepisie szczególnym,  
z uwzględnieniem planowanego przeznaczenia tere-

nu; wyniki ”omiarów nalewy uwzględnić w rozwią-
zaniach projektowych obiektów budowlanych  

i w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących  

z linią, w razie potrzeby mogą one stanowić pod-

stawę wystą”ienia do wJa`ciwego organu o usta-

nowienie obszaru ograniczonego uwytkowania; 

3) W terenach zabudowanych i w miejscach do-

stę”nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzymanie 

dopuszczalnych ”oziomów natęwenia ”ól elektro-

magnetycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

`redniego na”ięcia oraz stacji bazowych telefonii 

komórkowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

”rze”isów szczególnych; 

4) WzdJuw gazociągu G DN 200 6,3 MPa wyzna-

cza się strefę kontrolowaną o szeroko`ci 6 m (po  

3 m z kawdej strony osi rurociągu); w strefie kontro-

lowanej nie nalewy wznosić budynków, urządzać 

staJych skJadów i magazynów, sadzić drzew, oraz 

nie powinna być podejmowana wadna dziaJalno`ć 

mogąca zagrozić trwaJo`ci gazociągu podczas jego 

eksploatacji. 

 

§ 36.1. Nalewy zachować i chronić przed zain-

westowaniem cenne przyrodniczo zadrzewienia 

wzdJuw ul. Wiejskiej i innych dróg w obszarze planu; 

w przypadku uzasadnionej kolizji istniejących za-

drzewieL i zakrzewieL z planowanym zainwestowa-

niem dopuszcza się wycinki, z zachowaniem zasad 
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kompensacji przyrodniczej, po uzyskaniu zezwolenia 

wJa`ciwego organu, zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie przyrody. 

2. W razie odkrycia kopalnych szczątków ro`lin 

lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Regionalne-

go Dyrektora Ochrony _rodowiska w Opolu a jeweli 
nie jest to mowliwe - Wójta Gminy ŚobrzeL Wielki. 

3. W przypadku ustanowienia w obszarze planu 

terenów i obiektów objętych prawnymi formami 

ochrony przyrody, nalewy stosować sposoby ich 

ochrony okre`lone w odpowiednich przepisach od-

rębnych i decyzjach. 

 

§ 37. Na terenach P/MN do czasu zaniechania 

funkcji mieszkaniowej, oraz na terenach usJug 

U/MN obowiązują dopuszczalne poziomy haJasu 

przewidziane w przepisie szczególnym dla terenów 

zabudowy mieszkaniowo-usJugowejŁ 
 

§ 38.1. Dopuszcza się na obszarze planu reali-

zację ”rzedsięwzięć mogących zawsze lub poten-

cjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, pod 

warunkiem zgodno`ci rodzaju i zakresu przedsię-
wzięcia z: 

1) ustalonym w planie przeznaczeniem terenów  

i szczegóJowymi warunkami ich zabudowy i zago-

spodarowania; 

2) ustalonymi w planie szczegóJowymi zakazami 

i ograniczeniami. 

2. Dopuszczenie ”rzedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko na terenach 

P/MN warunkuje się zaniechaniem na tych terenach 

funkcji mieszkaniowej. 

3. Realizacja ”rzedsięwzięć wymienionych  

w ust. 1 i 2 wymaga wcze`niejszego przeprowa-

dzenia ”ostę”owania w sprawie oceny oddziaJywa-

nia na `rodowisko, w zakresie i w s”osób okre`lony 

w odpowiednich przepisach szczególnychŁ 
4. Stwierdzone lub potencjalne oddziaJywanie na 

`rodowisko ”rzedsięwzięć mogących oddziaJywać 

na `rodowisko, zrealizowanych w obszarze planu, 

powinno być badane, monitorowane i analizowane 

w zakresie i z częstotliwo`cią wynikającą z przepi-

sów szczególnych oraz decyzji administracyjnych; 

dotyczy to w szczególno`ci oddziaJywaL na wody 

podziemne, powietrze i klimat akustyczny. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 39. W razie ujawnienia w czasie robót ziem-

nych i budowlanych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie we jest on zabytkiem, nalewy 

niezwJocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora źabytków w Opolu a jeweli nie jest 

to mowliwe - Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

oraz zabez”ieczyć znalezisko i wstrzymać roboty 

mogące je uszkodzić - do czasu wydania odpo-

wiednich zarządzeLŁ 
 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 40.1. Zaleca się scalenie i w razie potrzeby 

wtórny ”odziaJ planowanych terenów obiektów pro-

dukcyjno-usJugowych, skJadów i magazynów (P). 

2. Wtórny ”odziaJ terenów wymienionych  

w ust. 1 nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku planu, dopuszczalne są korekty 

granic oznaczonych w planie jako wskaunikoweŁ 
3. W przypadku wydzielenia na terenach P dziaJ-

ki nie ”osiadającej dostę”u do drogi publicznej usta-

la się wymóg wcze`niejszego wydzielenia niezbęd-

nej drogi wewnętrznej, umowliwiającej ten dostę”Ł 
 

ŚZIAI III 

PRZEPISY PRZśJ_CIOWś I KOKCOWś 

RozdziaJ 1 

S”osób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 41. Do czasu zrealizowania ustaleL planu, te-

reny nim objęte nalewy uwytkować w dotychczaso-

wy s”osób, pod warunkiem we uwytkowanie to nie 

jest sprzeczne z przepisami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 42. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednora-

zowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci,  
o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy: 

1) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów ｦ P: 20%; 

2) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów albo tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - P/MN: 20%; 

3) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny obiektów pro-

dukcyjno-usJugowych, skJadów i magazynów ｦ
PG,P: 30%; 

4) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny zalesieL  

-PG,ZLp: 30 %; 

5) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny wód `ródlądo-

wych - PG,WS: 30%; 

6) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny publicznej drogi 

klasy D -PG,KDD-3: 30%; 
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7) tereny usJug z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - U/MN: 20%; 

8) tereny usJug sportu i rekreacji oraz imprez kul-

turalnych i masowych - US: 0%; 

9) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

- RPR: 0%; 

10) tereny zieleni urządzonej, publicznej - ZP: 0%; 

11) tereny lasów - ZL: 0%; 

12) tereny planowanych zalesieL - ZLp: 0%; 

13) tereny wód `ródlądowych - WS: 0%; 

14) tereny dróg publicznych klasy L - KDL: 0%; 

15) tereny dróg publicznych klasy D - KDD: 0%; 

16) tereny dróg wewnętrznych - KDW: 0%; 

17) tereny pod na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV - E110kV: 0%; 

18) tereny stacji transformatorowych 15/04 kV  

- ET: 0%; 

19) tereny wydzielone dla podziemnego gazociągu 

wysokiego ci`nienia - G DN 200 6,3 MPa: 0%. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

§ 43.1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania wJasne 

gminy ŚobrzeL Wielki, są w granicach planu: 

1) przebudowa i rozbudowa gminnych dróg pu-

blicznych, oznaczonych w planie symbolami KDD-1 

i KDD-2; 

2) budowa planowanej gminnej drogi publicznej, 

oznaczonej w planie symbolem KDD-3; 

3) budowa komunalnej kanalizacji telekomunika-

cyjnej; 

4) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
oraz rozbudowa sieci i urządzeL komunalnych kana-

lizacji sanitarnej i deszczowej, z wyjątkiem: 
a) sieci budowanych dla potrzeb inwestycji reali-

zowanych na terenach P, P/MN, U/MN oraz w pasie 

drogi KDD-3, 

b) wewnętrznych sieci i urządzeL zakJadowych 

na terenach P, P/MN, U/MN. 

2. Ustalenia planu dotyczące przebudowy drogi 

powiatowej (KDL) sJuwą realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych. 

 

§ 44.1. Prawne i finansowe skutki realizacji 

ustaleL planu w zakresie ponadlokalnych celów 

publicznych o których mowa w § 43 ust. 2 pono-

szą podmioty ”rowadzące te inwestycje. 

2. Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleL 

planu na terenach P, P/MN, U/MN, KDW, KDW-1,  

KDW-2 ”onoszą podmioty ”osiadające tytuJ prawny 

do tych terenówŁ 
 

§ 45. W zakresie objętym niniejszą uchwaJą tra-

cą moc: 

1) uchwaJa Nr XXVII/192/98 Rady Gminy Do-

brzeL Wielki z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów przeznaczonych pod budowę gazo-

ciągu wysokiego ci`nienia DN 200 6,3 MPa do 

zakJadu ｭNorgi”sｬ w Brzeziu z uwzględnieniem po-

trzeb gminy; 

2) uchwaJa Nr XIII/145/99 Rady Gminy ŚobrzeL 

Wielki z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi BRZEZIEｦWSCHÓŚ; 
3) uchwaJa Nr XLIV/352/2006 Rady Gminy Do-

brzeL Wielki z dnia 28 wrze`nia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów ”rzemysJowych w Brzeziu, Czarno-

wąsach, Dobrzeniu MaJym, Dobrzeniu Wielkim; 

4) uchwaJa Nr XXXV/254/2009 Rady Gminy 

ŚobrzeL Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 

ŚobrzeL MaJy, Brzezie i Borki oraz terenów uwytków 

rolnych we wsi ŚobrzeL Wielki i ŚobrzeL MaJyŁ 
 

§ 46. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójtowi 
Gminy ŚobrzeL Wielki. 

 

§ 47. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

stronach internetowych Gminy ŚobrzeL Wielki. 

 

§ 48. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 

Klemens Weber 
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Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 133 ｦ 7664 ｦ Poz. 1600 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 133 ｦ 7665 ｦ Poz. 1600 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 133 ｦ 7666 ｦ Poz. 1600 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 133 ｦ 7667 ｦ Poz. 1600 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 133 ｦ 7668 ｦ Poz. 1600 

 

 

źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr XIIł119ł2011  
Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  

z dnia 27 ”audziernika 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu ｭMiejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej w Brzeziuｬ, w okresie jego 

wyJowenia do publicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim ｦ 

uwzględniając stanowisko Wójta Gminy ŚobrzeL 

Wielki w sprawie uwagi wniesionej do projektu 

ｭMiejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej  

w Brzeziuｬ, w okresie jego wyJowenia do publiczne-

go wglądu, rozstrzyga pozytywnie: 

- Uwagę wniesioną przez ELKOM Sp. z o.o.  

w Brzeziu pismem z dnia 6.06.2011 r. do projektu 

ｭMiejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej  

w BrzeziuｬŁ Uwaga dotyczy przebiegu drogi dojaz-

dowej w granicach terenu P-1. źostaJa rozpatrzona 

przez Wójta Gminy ŚobrzeL Wielki pozytywnie  

i uwzględniona w projekcie planu. Zmieniono prze-

bieg spornej drogi w taki s”osób aby uwzględnić 

wniosek ELKOM-u, nie odcinając równocze`nie 

mowliwo`ci dostę”u innych nieruchomo`ci na tere-

nie P-1 do drogi publicznej. Ponadto wprowadzono 

odrębne oznaczenie spornej drogi jako KDW-1 (pla-

nowana droga wewnętrzna) oraz ustalono we droga 

KDW-1 będzie realizowana obowiązkowo tylko  

w zakresie niezbędnym dla dostę”u nieruchomo`ci 
do drogi publicznej.  

 

Uwzględnienie uwagi nie skutkuje konieczno`cią 

ponowienia czynno`ci, o których mowa w art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

źaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr XIIł119ł2011  
Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  

z dnia 27 ”audziernika 2011 rŁ 
 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne gminy ŚobrzeL Wielki, za”isanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej w Brzeziu, oraz o zasadach ich finanso-

wania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 

pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ 

Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przyjmuje na-

stę”ujące rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

stanowiących zadania wJasne gminy ŚobrzeL 
Wielki w obszarze ｭMiejscowego ”lanu zagospo-

darowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
techniczno-”rodukcyjnej w Brzeziuｬ: 

 

1Ł Inwestycje ujęte w ｭMiejscowym ”lanie za-

gos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabu-

dowy techniczno-”rodukcyjnej w Brzeziu, nalewą-
ce do zadaL wJasnych Gminy ŚobrzeL Wielki 

obejmująｬ:  
1) budowę gminnej drogi dojazdowej KŚŚ-3,  

o parametrach docelowych klasy ｭŚｬ, dJugo`ci 
ok. 200 mb; 

2) rozbudowę i ”rzebudowę gminnych dróg 
dojazdowych KDD-1 i KDD-2, o parametrach do-

celowych klasy ｭŚｬ, Jącznej dJugo`ci okŁ 800 mbŁ  
 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych 

”unkcie 1 realizowane będzie zgodnie z ”rze”isa-

mi o finansach publicznych, poprzez:  

1) `rodki wJasne gminy, fundusze strukturalne 
Unii Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) ws”óJfinansowanie ”rzez zainteresowane 
podmioty gospodarcze w formie partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego; 

3) kredyty, ”owyczki ”referencyjneŁ 
 

3Ł Terminy realizacji inwestycji obejmujących 
infrastrukturę komunikacyjną, wymienionych  
w ”unkcie 1 ustalane będą wedJug wieloletniego 
planu inwestycyjnego gminy ŚobrzeL WielkiŁ 
 

 

   


