
Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 97 – 7899 – Poz. 1349 

 

1349 

 
8 

UCHWAIA NR LVł581ł09 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 24 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

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

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

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

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

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

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

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

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. 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 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413) oraz w związku  
z uchwaJą Nr XXVIIł293ł08 Rady Miasta O”ola  
z dnia 20 marca 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej  

i Brzozowej w Opolu, po stwierdzeniu zgodno`ci 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go miasta O”ola (uchwaJa Nr XXXVIIł505ł2001 
Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.  

i uchwaJa Nr LIVł602ł05 Rady Miasta O”ola z dnia 
17 listopada 2005 r.), Rada Miasta Opola uchwa-

la, co nastę”uje: 
 

Przepisy ogólne 

Ustalenia wprowadzające 

 

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

rowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej  

i Brzozowej w Opolu zwany dalej planem. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek pla-

nu, stanowiący zaJącznik nr 1Ł 
3Ł ZaJącznikiem do uchwaJy jest rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania, stanowiące zaJącznik nr 2Ł 

4Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w artŁ 15 ustŁ 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w ”ostaci: 
1) ”rze”isów ogólnych zawierających: 
a) ustalenia wprowadzające, okre`lające zakres 

s”raw regulowanych uchwaJą i zawierające obja-

`nienia uwytych terminów i ”ojęć, 
b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do ”osta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym gra-

nicami planu; 

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 
do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami ”lanuŁ 
5Ł Ustalenia okre`lone w ustŁ 4 obowiązują 

JącznieŁ 
 

§ 2Ł Granice obszaru objętego ”lanem, ”rzed-

stawione na rysunku ”lanu, stanowią: od zachodu 

ｦ ulŁ KŁ Puwaka, od ”oJudnia ｦ ulica Brzozowa, od 

wschodu ｦ ulica Wiejska. 

 

§ 3Ł1Ł Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miasta O”ola; 
2) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ry-

sunek ”lanu na ma”ie w skali 1:1000, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 

4) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z ”rawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego 
obowiązują od”owiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu (podstawowym prze-

znaczeniu terenu) ｦ rozumie się ”rzez to kategorie 
przeznaczenia terenu lub grupy tych kategorii, 

które dominują na danym terenie jednocze`nie  
w granicach terenu i na ”oszczególnych dziaJkach; 
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7) uzupeJniającym przeznaczeniu terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, które 
mowe uzu”eJniać lub wzbogacać ”rzeznaczenie,  
o którym mowa w ”kt 6 jednocze`nie w granicach 
terenu i na ”oszczególnych dziaJkach, w s”osób 
okre`lony w ustaleniach ”lanu; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ograniczającą czę`ć tere-

nu, na którym do”uszcza się wznoszenie budyn-

ków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu nad-

ziemnych czę`ci budowliŁ 
2. Ustala się nastę”ujące kategorie ”rzeznacze-

nia terenu: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć jeden budynek jednorodzin-

ny lub zes”óJ takich budynków wraz z obiektami 
towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich 
obsJugą; 

2) usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usJugi 
handlu detalicznego, usJugi gastronomii, usJugi 
obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw; 

3) usJugi handlu detalicznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty, w których ”rowadzi się s”rzedaw 
detaliczną wszelkich towarów z wyJączeniem 
s”rzedawy ”aliw do ”ojazdów mechanicznych; 

4) usJugi gastronomii ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć restauracje, bary, kawiarnie, herbaciarnie, 
puby, winiarnie, cukiernie; 

5) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci lub przed-

siębiorstw ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć 
związaną z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem  
i wy”owyczanie, usJugi ”rojektowe lub badawcze, 
dziaJalno`ć ”rawniczą, notarialną, rachunkowo`ć, 
dziaJalno`ć związaną z ”o`rednictwem finanso-

wym, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, 

dziaJalno`ć informatyczną, ”o`rednictwo, dziaJal-

no`ć w zakresie reklamy lub informacji, drobne 
usJugi n”Ł fotografia, ”oligrafia, gabinety lekarskie, 
poradnie, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, dzia-

Jalno`ć biur i agencji turystycznych, usJugi ”rze-

wodnickie, dziaJalno`ć usJugowa mająca na celu 
za”ewnienie komfortu fizycznego, siedziby związ-

ków zawodowych, gos”odarczych i stowarzyszeL; 
6) usJugi kultury ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

muzea, ko`cioJy, galerie i wystawy, kluby mu-

zyczne, literackie, czytelnie, biblioteki, domy kultu-

ry, `wietlice it”Ł; 
7) usJugi obsJugi komunikacji ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć stacje ”aliw, warsztaty samochodowe, 
stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe oraz 

bazy transportowe wraz z obiektami towarzyszą-
cymi; 

8) zieleL urządzoną ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zagos”odarowanie zielenią niską i wysoką,  
z ”rzewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, takimi jak ”lace zabaw, `ciewki 
”iesze i rowerowe, obiekty maJej architektury; 

9) ciąg pieszo - jezdny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbieral-

nej, gdzie ”ieszy korzysta z caJej szeroko`ci drogi  
i ma ”ierwszeLstwo ”rzed ”ojazdemŁ 

3Ł Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ ｦ Prawo bu-

dowlane; 

3) ”rze”isami wykonawczymi do wywej wymie-

nionych ustaw oraz ustawami związanymi z ”la-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich. 

 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi usta-

leniami są: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

2) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów; 
3) elementy kompozycji: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

b) dominanty urbanistyczne, 

c) obiekty do likwidacji, 

d) kapliczka; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 
kulturowego i przyrodniczego: 

a) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
b) obiekty zabytkowe. 

2Ł Niewymienione w ustŁ 1, ”ozostaJe elementy 
rysunku, mają charakter informacyjnyŁ 

 

Ustalenia wspólne 

 

§ 5Ł1Ł O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej ustala się: 

1) na kawdym terenie do”uszcza się zieleL, maJą 
architekturę, komunikację wewnętrzną oraz urzą-
dzenia budowlane jako towarzyszące ”rzeznacze-

niu terenu; 

2) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 
obiektów budowlanych ”od warunkiem zachowa-

nia ustaleL ”lanu; 
3) zakaz lokalizacji wolnostojących garawy jed-

nostanowiskowych i ich zespoJów, budynków 
gos”odarczych i wiat z wyjątkiem ”rzystanków 
autobusowych oraz osJon ”ojemników ”rzezna-

czonych na gromadzenie i segregację od”adówŁ 
2Ł O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej ustala się ws”ólne zasady ochrony i ksztaJto-

wania Jadu ”rzestrzennego oraz ksztaJtowania 
zabudowy: 

1) w zakresie s”osobu ksztaJtowania zabudowy 
obowiązuje: 

a) dostosowanie gabarytem i formą do istnieją-
cych budynków, 
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b) dopuszczenie maksymalnej powierzchni za-

budowy wyznaczone liniami zabudowy; 

2) w zakresie reklamy obowiązuje: 
a) zakaz umieszczania wszelkich reklam i no-

`ników reklamowych na obiektach i w formie wol-

nostojących konstrukcji, 
b) zakaz nadwieszania elementów informacyj-

nych i no`ników reklamowych nad ulicami z wy-

jątkiem czasowych dekoracji `wiątecznych, 
c) do”uszcza się umieszczanie tablic informa-

cyjnych instytucji oraz szyldów skle”ów i ”rzed-

siębiorstw ”o s”eJnieniu nastę”ujących warunków: 
- usytuowanie wyJącznie w ”rzyziemiu budynku 

w rejonie wej`cia, 
- dostosowanie wielko`ci, kolorystyki, stylu, 

kroju liternictwa do caJej elewacji, 
- dla kilku tablic lub szyldów w jednej elewacji 

ujednolicenie formy i stylu, 

- zachowanie i nie”rzesJanianie detalu architek-

tonicznego budynków, 
- ”rzyjęcie wskaunika ilo`ciowego 1 tablica dla 

1 firmy lub instytucji, 

d) zakaz umieszczania reklam na bocznych 

`cianach budynkówŁ 
 

§ 6Ł O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, ustala się ws”ólne zasady ochrony, ksztaJ-
towania `rodowiska i ”rzyrody: 

1) rewaloryzacja i uzu”eJnienie nasadzeL sz”a-

lerów drzew i formowanej zieleni wysokiej poka-

zanych na rysunku planu; 

2) dla drzewostanu istniejącego do zachowania 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) konserwacja, 

b) zakaz wycinania, 

c) do”uszcza się wycinanie drzew, je`li są cho-

re, ”owodują zagrowenie wycia, mienia lub bez”ie-

czeLstwa uwytkowania albo uniemowliwiają realiza-

cję ”rzeznaczenia wskazanego niniejszym ”lanem; 
3) szczególny dobór zieleni dostosowany do 

warunków siedliskowych i `rodowiskowych; 
4) zakaz lokalizacji nowych obiektów i urządzeL 

szkodliwych lub mogących ”ogorszyć stan `rodo-

wiska, względnie obniwyć ekologiczny standard 
warunków zamieszkiwania; 

5) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących 
emisję zanieczyszczeL gazowych i ”yJowych do 
atmosfery; 

6) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjo-

nowanie ”owoduje emisję haJasu ”rzekraczającą 
do”uszczalne normy okre`lone w ”rze”isach od-

rębnych; 
7) zakaz, o którym, o którym mowa w ”kt 6 

nie dotyczy imprez masowych oraz inwestycji celu 

publicznego; 

8) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
obligatoryjnie wymagane jest s”orządzenie ra”ortu 

o oddziaJywaniu na `rodowisko, na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych; 

9) zakaz, o którym mowa w ”kt 8 nie dotyczy: 
a) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, dla których mowe być 
lub jest wymagane s”orządzenie ra”ortu o oddzia-

Jywaniu na `rodowisko, na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych, 

b) inwestycji celu ”ublicznego z zastrzeweniem 
§ 11 ustŁ 8 ”kt 5; 

10) ochrona wód ”odziemnych ｦ GJównych 
Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 Kra”kowice 
ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka Opolska,  

nr 333 Opole ｦ Zawadzkie ｦ Obszaru Najwywszej 
Ochrony, zgodnie z ustaleniami § 11 ustŁ 3, ustŁ 4 
i ust. 9; 

11) caJkowite zagospodarowanie gruntu rodzi-

mego oraz gruntu biologicznie czynnego, pocho-

dzącego z ”rzemieszczeL ziemnych na obszarze 
zagos”odarowanej nieruchomo`ci lub na innym 
wskazanym terenie ”od warunkiem, we ich zasto-

sowanie nie s”owoduje ”rzekroczeL wymaganych 
standardów jako`ci gleby i ziemi okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnychŁ 

 

§ 7Ł Ustala się ogólne zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) obejmuje się ochroną konserwatorską bu-

dynki i budowle pokazane na rysunku planu jako 

obiekty zabytkowe; 

2) o ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej dla obiektów, o których mowa w ”kt 1 obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych: gabarytów, ksztaJtów dachów, rodzajów 
materiaJów ”okrycia dachu oraz wykoLczeL `cian 
zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki 
otworowej, zabytkowych elementów wewnętrz-
nych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie 

it”Ł), równiew w ”rzy”adku odbudowy, 
b) ”rzywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, znieksztaJconego ”rzez 
wtórne ”rzebudowy, rozbudowy, nadbudowy i re-

monty, niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

c) zakaz rozbudowy, 

d) do”uszcza się ”rzebudowę mającą na celu 
adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe lub 

usJugowe ”od warunkiem zachowania ksztaJtu 
dachu, 

e) zakaz umieszczania na elewacjach fronto-

wych wszelkich urządzeL technicznych; 
3) wyznacza się granice strefy ｭBｬ ochrony 

konserwatorskiej, obejmującej zabudowę wzdJuw 
ulicy Wiejskiej; 

4) dla terenów w granicach strefy, o której 
mowa w ”kt 3 wymaga się: 

a) dostosowania nowej zabudowy w zakresie 

sytuacji, skali i bryJy, ”odziaJów elewacji i form 
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architektonicznych oraz rozwiązaL materiaJowych 
do juw istniejących o warto`ciach zabytkowych, 
sąsiadujących z danym terenem, 

b) w przypadku odbudowy budynków innych 
niw okre`lone w ”kt 1 dostosowania skali, bryJy  
i ”odziaJów elewacji i form architektonicznych oraz 
rozwiązaL materiaJowych do sąsiadujących obiek-

tów zabytkowych, 
c) zakazu dominacji nowej zabudowy nad za-

budową historyczną, 
d) zakazu lokalizacji na terenie lub instalowania 

na elewacjach i dachach budynków urządzeL 
technicznych i reklamowych bez ”owiązania  
z formą i detalem architektonicznym budynku, 

e) stosowania materiaJów szlachetnych i natu-

ralnych (n”Ł kamieL, drewno) ”rzy w”rowadzaniu 

elementów maJej architektury, szyldach i okuciach 
drzwiowych i okiennych, 

f) stosowania kolorystyki w nawiązaniu do hi-

storycznych ”rzekazów i ikonografii, 
g) dostosowania nowych form architektonicz-

nych na elewacjach (np. zadaszenia stref wej-

`ciowych do budynków, ”rzebudowa wej`ć) do 
skali i wystroju budynku; 

5) do”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ”kt 2  
i ”kt 4 ”o s”eJnieniu zaleceL konserwatorskich,  
o których mowa w ”rze”isach odrębnych lub ”o 
uzyskaniu uzgodnienia O”olskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora ZabytkówŁ 

 

§ 8Ł1Ł Ustala się ”rzestrzeniami ”ublicznymi 
nastę”ujące tereny oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 12 ZP; 

2) 13 ZP; 

3) 14 ZP; 

4) 15 ZP. 

2Ł Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymiŁ 
 

§ 9Ł Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ”arcelacji 
gruntu: 

1) do”uszcza się ”odziaJy wzdJuw linii rozgrani-

czających tereny oraz jeweli ”rze”isy szczegóJowe 
stanowią inaczej; 

2) zakaz wydzielania dla budynków, ”rzy wyod-

rębnianiu wJasno`ci lokali, dziaJek nies”eJniających 
wymogów dziaJki budowlanejŁ 

 

§ 10Ł Na obszarze objętym ”lanem nie ma tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym: 
1) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi; 

2) terenów górniczych; 
3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

§ 11Ł1Ł Ustala się ogólne zasady zagos”odaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-
dzeL niezwiązanych z gos”odarka drogowa lub 
”otrzebami ruchu w liniach rozgraniczających ulic 
z wyjątkiem: 

a) urządzeL technicznych związanych z infra-

struktura techniczna i ””owŁ, 
b) elementów maJej architektury, 

c) wiat ”rzystanków autobusowych i ”unktów 
handlowych stanowiących z nimi caJo`ć technicz-

no - uwytkowa; 
2) do”uszcza się lokalizacje miejsc ”ostojowych 

dla samochodów: 
a) na parkingach wyznaczonych na terenach, 

b) w garawach wielostanowiskowych, 

c) w garawach wbudowanych w budynki miesz-

kalne lub usJugowe, 
d) na parkingach przyulicznych; 

3) sytuowanie wszystkich liniowych elementów 
infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami to-

warzyszącymi oraz ”rzyJączami do ”oszczególnych 
obiektów budowlanych, ”od ziemią z wyjątkiem 
tych, dla których wyznaczono odrębne tereny; 

4) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji 
za zgodą zarządcy drogi i w o”arciu o ”rze”isy 
odrębne; 

5) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
sytuowanie wybranych elementów sieci ”oza li-
niami rozgraniczającymi ulic, ”od warunkiem za-

chowania, okre`lonej w ”rze”isach odrębnych, 
odlegJo`ci od linii zabudowy obiektów budowla-

nych istniejących i projektowanych oraz w uzgod-

nieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci; 
6) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej, 
n”Ł stacji transformatorowych jako obiektów wbu-

dowanych w granicach ”oszczególnych terenów, 
przeznaczonych na inne funkcje; 

7) nakaz przeniesienia lub odpowiedniego zmo-

dernizowania, po uzgodnieniu i na warunkach okre-

`lonych ”rzez wJa`ciwego administratora, w ”rzy-

padku kolizji nowego zagospodarowania z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej; 

8) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych do 
”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym organiza-

cja ”odjazdów i zjazdów z ciągów ”ieszych i chod-

ników w miejscach, gdzie istnieje taka mowliwo`ć; 
9) nakaz lokalizacji obustronnych chodników 

wzdJuw dróg ”ublicznych z wyjątkiem ciągów ”ie-

szo - jezdnych, o ile ”rze”isy szczegóJowe nie sta-

nowią inaczej; 
10) nie wymaga się lokalizacji chodników oraz 

`ciewek rowerowych wskazanych niniejszym ”la-
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nem, w liniach rozgraniczających dróg ”od warun-

kiem ich realizacji wzdJuw tych dróg na terenach 
sąsiednich; 

11) dla wszystkich inwestycji i zmian w zakre-

sie infrastruktury, nakaz uzyskania warunków 
technicznych od wJa`ciwych administratorów; 

12) mowliwo`ć realizacji urządzeL technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach wJasnych inwestorów na warunkach 
okre`lonych ”rzez zarządców sieci w o”arciu  
o ”rze”isy odrębne; 

13) jednoczesna modernizacja ulic i ”laców 
wraz z o`wietleniem i ”rzebudowa bądu moderni-

zacja oraz realizacja sieci uzbrojenia podziemnego. 

2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy zao”atrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
2) dla planowanej zabudowy zaopatrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej, ”o jej nie-

zbędnej rozbudowie; 
3) wykonanie nowych odcinków sieci wodocią-

gowej o ”rzekrojach zabez”ieczających ”otrzeby 
”rzeciw”owarowe i wy”osawonych w hydranty 
zewnętrzneŁ 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i ”rzemysJo-

wych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) dla istniejącej zabudowy od”rowadzanie 

`cieków ”o”rzez zbiorową kanalizację sanitarną do 
istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

2) dla planowanej zabudowy odprowadzanie 

`cieków ”o”rzez zbiorową kanalizację sanitarną do 
istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
”o jego niezbędnej rozbudowie; 

3) w ”rzy”adku od”rowadzania `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, in-

stalowanie niezbędnych urządzeL ”odczyszczają-
cych `cieki, ”rzed w”rowadzeniem do systemu 
komunalnego; 

4) zakaz lokalizacji indywidualnych urządzeL do 
gromadzenia `cieków bytowych i komunalnych: 
szczelnych zbiorników wybieralnych, ”rzydomo-

wych oczyszczalni `cieków, it”Ł; 
5) zakaz od”rowadzania `cieków do wód grun-

towych oraz gruntu. 

4Ł W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wy”osawenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i ”owiązanie z miejskim ukJadem kanalizacji 
deszczowej; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu: 
ulic, ”laców, miejsc ”ostojowych, ”arkingów, ”o 
uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej; 

3) do”uszcza się od”rowadzenia wód o”ado-

wych, po uprzednim oczyszczeniu, do gruntu lub 

systemu wód ”owierzchniowych na warunkach 
okre`lonych w ”ozwoleniu wodno - prawnym; 

4) rozwiązanie od”rowadzania wód o”adowych 
z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji 
w uzgodnieniu z zarządcą urządzeL melioracyjnych. 

5Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) zao”atrzenie w gaz ziemny z istniejącej in-

frastruktury gazowej ”o jej niezbędnej rozbudowie, 
w o”arciu o gazociągi niskiego ci`nienia; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) do”uszcza się lokalne i indywidualne zao”a-

trzenie w gaz ”JynnyŁ 
6Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) dostawa cie”Ja, dla nowych odbiorców,  

z miejskiego systemu cie”Jowniczego ”o jego nie-

zbędnej rozbudowie w o”arciu o istniejącą infra-

strukturę; 
2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 

s”eJnieniu warunków technicznych; 
3) do”uszcza się ogrzewanie obiektów z indy-

widualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, o”artych na 
paliwach: staJych, gazowych i ”Jynnych oraz ener-

gii elektrycznej i odnawialnej, nie”owodujących 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. 

7Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o istnie-

jące i ”lanowane elementy systemu elektroenerge-

tycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci `redniego na”ięcia 
15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego na”ięcia; 
2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15ł0,4 kV, wymaga bez”o`redniego do-

jazdu do dróg ”ublicznych; 
3) stosownie do potrzeb, budowa dodatkowych 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kablo-

wego, planowanych jako przeznaczenie towarzy-

szące, na terenie inwestora. 

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 
1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej, jako 
podziemne w wydzielonej kanalizacji lub bezpo-

`rednio w gruncie w miejscu ”rzyJączenia do 
obiektów budowlanych; 

2) na trasie istniejących korytarzy radioteleko-

munikacyjnych okre`lonych na rysunku ”lanu two-

rzy się strefy ograniczonego uwytkowania o szero-

ko`ci 10 m ”o obu stronach osi kierunkowej kory-

tarza radiotelekomunikacyjnego; 

3) w strefie ograniczonego uwytkowania okre-

`lonej w ”kt 2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiek-

tów budowlanych o wysoko`ci ”owywej 50 m nad 
poziomem terenu; 
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4) do”uszcza się zmianę ustaleL ”kt 3 na wa-

runkach uzgodnionych z administratorem korytarza 

radiotelekomunikacyjnego; 

5) dopuszcza się lokalizację masztów stacji 
”rzekaunikowych systemu cyfrowej telefonii ko-

mórkowej (BTS) na terenach oznaczonych symbo-

lami: 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP z uwzględnie-

niem uwarunkowaL wynikających z ochrony kra-

jobrazu oraz ”rzy braku negatywnego oddziaJywa-

nia na `rodowisko wykazanym w ra”orcie s”orzą-
dzonym na ”odstawie ”rze”isów szczególnychŁ 

9. W zakresie gospodarowania odpadami obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) systematyczny wywóz od”adów na zorgani-

zowane miejskie wysy”isko od”adów komunal-

nych oraz zagospodarowanie od”adów innych niw 
komunalne zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) do czasu wywozu od”adów na wysy”isko 
segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

”ojemnikach znajdujących się w ”omieszczeniach 
”rzeznaczonych na gromadzenie i segregację od-

”adów, wydzielanych w obiektach; 

3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci wydzielenia 
”omieszczeL, o których mowa w ”kt 2 do”uszcza 
się segregację i ”rzechowywanie od”adów w szczel-

nych ”ojemnikach znajdujących wyJącznie ”od zada-

szonymi osJonami lub w ”omieszczeniach ze `cia-

nami ”eJnymi lub awurowymiŁ 
 

§ 12Ł Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 
uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od wa-

runkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla realizacji 
dojazdów i uzbrojeniaŁ 

 

§ 13Ł Ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszyst-

kich terenów w wysoko`ci 0%Ł 
 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 14Ł1Ł Na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 9 

do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) chodniki po obu stronach jezdni; 

4) narowne `cięcia zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz podziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 

3) chodnik po wschodniej stronie; 

4) szpaler drzew zgodnie z rysunkiem planu; 

5) narowne `cięcia zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 12 

do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) chodniki po obu stronach jezdni; 

4) ciąg ”ieszo-rowerowy zgodnie z rysunkiem 

planu; 

5) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDZ, ”rzeznaczonym na czę`ć drogi 
publicznej ｦ ulicy zbiorczej, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu; 

3) docelowe ”rzeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów oznaczonych na rysunku ”lanu jako obiekty 
do likwidacji; 

4) chodnik; 

5) do”uszcza się lokalizację zatoki komunikacji 
zbiorowej. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDWx, ”rzeznaczonym na drogę we-

wnętrzną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 4 

do 6 m; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDWx, ”rzeznaczonym na drogę we-

wnętrzną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 4 

do 6 m; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDWx, ”rzeznaczonym na wewnętrz-
ny ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m; 
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3) docelowe ”rzeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 

do likwidacji; 

4) zakaz organizacji zjazdów z terenu 4 KŚZŁ 
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDWx, ”rzeznaczonym na wewnętrz-
ny ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m; 
3) narowne `cięcia zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) zakaz organizacji zjazdów z terenu 4 KŚZŁ 
9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 U, ”rzeznaczonym na usJugi ｦ straw-
nicę ”rzeciw”owarową, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) do”uszcza się jako ”rzeznaczenia uzu”eJnia-

jące: 
a) parkingi, 

b) zieleL urządzona; 
2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 

i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 4; 

5) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 
6) dach dwu- lub wielospadowy; 

7) do”uszcza się lokalizację dominanty urbani-

stycznej o maksymalnej wysoko`ci 24 m; 
8) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KŚWx, 

6 KDWx i 3 KDL; 

9) za”ewnienie koniecznych dojazdów dla tere-

nu 12 MN/U; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) usJugi obsJugi komunikacji, 
b) parkingi, 

c) ciągi ”iesze; 
2) warunki ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”owierzchnia dziaJki minimum 4 ary, 
b) szeroko`ć frontu dziaJki minimum 15 m; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 4; 

5) dopuszcza się lokalizację budynków jedno-

kondygnacyjnych pod warunkiem wykonania da-

chu dwu- lub wielospadowego; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków 15 m; 
7) dach dowolny; 

8) do”uszcza się lokalizację zabudowy na gra-

nicach dziaJek; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenów: 7 KŚWx 
i 8 KDWx; 

10) zakaz organizacji zjazdów bez”o`rednich  
z terenu 4 KDZ; 

11) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 
pkt 2, pkt 3 i pkt 6. 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się jako ”rzeznaczenia uzu”eJnia-

jące: 
a) parkingi, 

b) zieleL urządzona; 
2) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 
i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚL,  

2 KDD; 

6) ochrona dominanty urbanistycznej polegają-
ca na zakazie lokalizacji zieleni wysokiej w promie-

niu 10 m od `rodka obiektu; 
7) zachowanie obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako kapliczka; 

8) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 
pkt 1, pkt 2 i pkt 5; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 
12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MN/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się jedno z ”rzeznaczeL ”odsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych pro-

porcjach; 

2) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
uzu”eJniające: 

a) parkingi, 

b) ciągi ”iesze; 
3) warunki ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”owierzchnia dziaJki minimum 4 ary, 
b) szeroko`ć frontu dziaJki minimum 15 m; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3; 

6) do”uszcza się lokalizację budynków jedno-

kondygnacyjnych pod warunkiem wykonania da-

chu dwu- lub wielospadowego; 

7) maksymalna wysoko`ć budynków 12 m; 
8) dach dowolny; 

9) do”uszcza się lokalizację zabudowy na gra-

nicach dziaJek; 
10) do”uszcza się lokalizację wolnostojących 

garawy i budynków gos”odarczych nawiązujących 
formą i stylem do budynku funkcji ”odstawowej; 
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11) obsJuga komunikacyjna od terenów: 3 KŚL 
poprzez tereny 9U, 11 ZP i 12 ZP, 1 KDD,  

5 KDWx, 6 KDWx; 

12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  
z § 7 ”kt 2, ”kt 3 i ”kt 6; 

13) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
uzu”eJniające: 

a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym 
sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi ”iesze, 
c) ciągi ”ieszo - rowerowe, 

d) ciągi ”ieszo - jezdne; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 
i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) lokalizacja obiektów maJej architektury; 
5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 
14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się ”odziemny zbiornik ”rzeciw”owarowy; 
2) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 
b) ciągi ”iesze, 
c) ciągi ”ieszo - rowerowe, 

d) ciągi ”ieszo - jezdne; 

3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 
i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

6) lokalizacja obiektów maJej architektury; 

7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
uzu”eJniające: 

a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym 
sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi ”iesze, 
c) ciągi ”ieszo - rowerowe, 

d) ciągi ”ieszo - jezdne; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 
i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) lokalizacja obiektów maJej architektury; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 
ochrony, okre`lonymi w § 7 ”kt 3, ”kt 4 i ”kt 5Ł 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
uzu”eJniające: 

a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym 
sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi ”iesze, 
c) ciągi ”ieszo - rowerowe; 

2) zakaz podziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu regulację granic między 
sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie 
i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) lokalizacja obiektów maJej architekturyŁ 
 

Przepisy koLcowe 

 

§ 15Ł Na obszarze objętym ”lanem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów budownictwa mieszka-

niowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu uchwalo-

nego uchwaJą Nr XXVł368ł00 Rady Miasta O”ola 
z dnia 25 maja 2000 r. 

 

§ 16Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 17Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVł581ł09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 24 wrze`nia 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola z dnia  

24 wrze`nia 2009 rŁ w sprawie sposobu realizacji  

i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy 

 

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; 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 

1413) oraz w związku z uchwaleniem miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu, Rada 

Miasta O”ola rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

IŁ Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 
ustaleniami planu 

Zasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu. W zakresie na-

lewącym do zadaL wJasnych gminy za”isano  
w ”lanie nastę”ujące inwestycje infrastrukturalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 
komunikacyjnego, obejmującego: 

- drogę zbiorczą KŚZ, 
- drogę lokalną KŚL, 
- drogi dojazdowe KDD, 

- ciągi ”ieszo - jezdne: KDWx, 

- ciągi ”ieszo-rowerowe. 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 
takwe urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: 

chodniki, zieleL, o`wietlenie, sygnalizację i urzą-
dzenia sterowania ruchem. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta-

Jych systemów infrastruktury technicznej, obejmuje: 
- sieć wodociągową, 
- kanalizację sanitarną, 
- ”rze”om”ownię `cieków sanitarnych, 

- kanalizację deszczową, 
- separator substancji ropopochodnych, 

- o`wietlenie ulic i ”lacówŁ 
 

IIŁ Sposób realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej 

1Ł Zadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych 

z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskieŁ 
2. Zadania w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębior-

stwa, w kom”etencji których lewy rozwój sieci: 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energe-

tycznej, gazociągowej i cie”lnej, zgodnie z miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego oraz na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-

zowane będą zgodnie z miejscowym ”lanem 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 

”rze”isów odrębnychŁ 
3Ł Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL 

okre`lonych w miejscowym ”lanie zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, stanowić będą za”isy Wielo-

letniego Programu Inwestycyjnego miasta Opo-

la. 

4Ł Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i za-

koLczenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie 
wedJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy kon-

struowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyj-

nego miasta Opola. 

5Ł Inwestycje mogą być realizowane eta”o-

wo w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzezna-

czonych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planie 

1Ł Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno-prawnym 

lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego,  

a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
2Ł Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ust. 1 pkt 1 inwestycji w zakresie ukJadu 
komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 rŁ Nr 204, ”ozŁ 2086 z ”óunŁ zmŁ), który 
stanowi, we budowa lub ”rzebudowa dróg ”ublicz-

nych s”owodowana inwestycją niedrogową nalewy 
do inwestora tego ”rzedsięwzięcia, a szczegóJowe 
warunki budowy lub ”rzebudowy dróg okre`la 
umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwe-

stycji niedrogowej. 

 
  


