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UCHWAIA NR XXVIIłń72/2009 

 RADY GMINY OLSZANKA 

  

 z dnia 30 marca 2009 r. 

  

w s”rawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego tereny 

zorganizowanej dziaJalno`ci inwestycyjnej w rejonie węzJa autostradowego ｭPrzylesieｬ we wsi Przylesie 

 

Na podstawie 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz  

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 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, Nr 167, poz. 1759; 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), Rada Gminy Olszanka, po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami o—re`lonymi w Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Olszan—a zatŁ uchwaJą  
Nr XIV/121/2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 

24 lutego 2000 rŁ, uchwala, co nastę”uje: 

 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę mie–scowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zorga-

nizowane– dziaJalno`ci inwestycy–ne– w re–onie 
węzJa autostradowego ｭPrzylesieｬ we wsi Przyle-

sie, uchwalonego uchwaJą Nr XXX/297/2002 Ra-

dy Gminy Olszanka z dnia 22 marca 2002 r., zwa-

ną w dalsze– czę`ci zmianą ”lanuŁ 
 

§ 2Ł1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

”rzeznaczenia fun—c–onalnego terenów w grani-

cach okre`lonych na zaJączni—ach nr 1 i nr 2 do 
ninie–sze– uchwaJy oraz zmiana ustaleL czę`ci tek-

stowej planu ｦ w odniesieniu do warun—ów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenów ”rzemysJowo - 

usJugowychŁ  
 

§ 3Ł1Ł Tre`ć ninie–sze– uchwaJy stanowi czę`ć 
te—stową zmiany ”lanuŁ 

2. źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 (za-

Jączni— nr 1); 
2) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 (za-

Jączni— nr 2); 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isa-

nych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

(zaJączni— nr 3); 
4) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 

do ”ro–e—tu zmiany ”lanu (zaJącznik nr 4). 

3Ł Obowiązu–ącymi ustaleniami na rysun—u 
zmiany ”lanu są: 

1) granice terenów ob–ętych ustaleniami, 
2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu; 

3) symbole okre`la–ące ”rzeznaczenie terenów: 
PU, KUZ, KUL, W, RL, RP; 

4) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne. 

4Ł Orientacy–nymi ustaleniami ”lanu są: 
1) oznaczenie dostę”no`ci —omuni—acy–ne– te-

renówŁ 
 

§ 4Ł1Ł Śla terenów fun—c–onalnych wydzielo-

nych liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonych 

symbolami cyfrowo ｦ literowymi ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznacze-

nie dopuszczalne, z warunkami jego dopuszczenia; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania,  

z uwzględnieniem: 
a) zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

b) zasad ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–o-

brazu kulturowego; 

c) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

byt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
d) wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

3) ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów; 
5) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci; 
6) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i i in-

frastruktury technicznej; 
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7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie —tórych 
ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”oda-

rowania. 

 

§ 5Ł1Ł Stwierdza się, we na obszarze ob–ętym 
ustaleniami niniejsze– uchwaJy nie wystę”u–ą: 

1) tereny górnicze, 
2) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych, 

3) tereny zagrowenia ”owodziowegoŁ  
 

§ 6.1. Ustalenia ”lanu nie o—re`la–ą rozwiązaL 
technicznych uzbro–enia inwyniery–nego terenówŁ  

2. Planowane inwestycje w zakresie uzbrojenia 

terenów w obszarze ob–ętym granicami zmiany 
”lanu nalewy ”o”rzedzić s”ec–alistycznymi, bran-

wowymi o”racowaniami ”ro–e—towymi, dla —tórych 

ustalenia ninie–sze– uchwaJy stanowią ”odstawowe 

warun—i wy–`cioweŁ  
 

§ 7.1. Ile—roć w uchwale –est mowa o: 
1) drogach wewnętrznych ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć istnie–ące i ”ro–e—towane drogi do–azdowe, 
nie wydzielone liniami rozgranicza–ącymi na rysun—u 
”lanu, niezbędne dla za”ewnienia ”rawidJowe– 
obsJugi dziaJe— i obie—tów, w stosun—u do —tórych 
nie wystę”u–e —onieczno`ć ”rze–ęcia ”rzez Gminę,  
w rozumieniu ”rze”isów ustawy o gos”odarce 
nieruchomo`ciami;  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię ogranicza–ącą obszar, na 
—tórym do”uszcza się wznoszenie budyn—ów  
i budowli o—re`lonych w ustaleniach planu;  

3) obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć tereny 
w granicach oznaczonych na zaJączni—ach nr 1 i 2 
do ninie–sze– uchwaJy; 

4) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
uchwaJy Nr XXX/297/2002 Rady Gminy Olszanka 

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Olszan—a, obe–mu–ące– tereny 
zorganizowane– dziaJalno`ci inwestycy–ne– w re–o-

nie węzJa autostradowego ｭPrzylesieｬ; 
5) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”owierzchnię, –a—ą wyznacza rzut 

”ionowy zewnętrznych —rawędzi budyn—u, bez 
uwzględnienia elementów wysta–ących ”oza obrys 
budyn—u, w tym bal—onów, o—a”ów, gzymsów, 
”rzy czym ”owierzchnię zabudowy terenu lub 
dziaJ—i stanowi suma ”owierzchni zabudowy 
wszyst—ich budyn—ów w granicach tego terenu lub 

tej dziaJki; 

6) ”rzedsięwzięciach mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko ｦ rozumie się ”rzez to 
przedsięwzięcia o znacząco u–emnym w”Jywie na 

`rodowis—o, o—re`lone w obowiązu–ących ”rze”i-

sach o ochronie `rodowis—a;  
7) ”rze”isach szczególnych ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami wy—onaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 

wyni—a–ące z ”rawomocnych decyz–i administra-

cyjnych; 

8) przestrzeni publicznej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć mie–sca ogólnodostę”ne, —tóre sJuwą –a—o 
tereny komunikacji publicznej; 

9) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie fun—c–onalne, 
—tóre ”owinno ”rzewawać na terenie wyznaczo-

nym liniami rozgranicza–ącymi;  

10) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć o—re`lony niniejszym planem 

inny s”osób ”rzeznaczenia terenu niw ”rzeznacze-

nie ”odstawowe, —tóry uzu”eJnia lub wzbogaca 
fun—c–ę ”odstawową; 

11) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysun—i s”orządzone na ma”ie w s—ali 1:2000, 
stanowiące zaJączni—i nr 1 i 2 do ninie–szej uchwa-

Jy; 
12) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć –edno-

s”ó–ną czę`ć obszaru ob–ętego ”lanem wyodręb-

nioną liniami rozgranicza–ącymi i oznaczoną sym-

bolem cyfrowo - literowym o—re`la–ącym ”rzezna-

czenie funkcjonalne; 

13) terenach wytwórczo`ci i skJadowania ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć tereny, —tórych fun—c–a 
uwyt—owa i s”osób zagos”odarowania związany 
–est z obie—tami i urządzeniami ”rodu—cy–nymi, baz 
magazynowo ｦ s—Jadowych, baz s”rzętowo ｦ 

trans”ortowych, rzemiosJa ”rodu—cy–nego oraz 
innych produkcyjnych;  

14) usJugach komercyjnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć gos”odarczą ”olega–ącą na 
`wiadczeniu usJug materialnych o chara—terze 
rynkowym w zakresie konsumpcji lub inwestycji; 

15) uciąwliwo`ci dla `rodowiska ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć substanc–e i energie w”rowadzane do 

`rodowis—a, a zwJaszcza haJas, wibrac–e, zanie-

czyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne, 

utrudnia–ące wycie lub do—uczliwe dla otoczenia, 
”owodu–ące ”rze—roczenia o—re`lonych w ”rze”i-

sach szczególnych standardów –a—o`ci `rodowi-

ska; 

16) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obie—ty i urządzenia ”eJniące 
sJuwebną rolę wobec fun—c–i ”odstawowe– terenu; 

17) wysoko`ci zabudowy  nalewy ”rzez to 
rozumieć wyso—o`ć mierzoną od ”oziomu terenu 
w na–niwszym ”un—cie obrysu budyn—u do —alenicy 

lub na–wywszego ”un—tu na ”o—ryciu —ubatury, bez 
masztów odgromni—owych, anten i —ominów; 

18) wskauniku ksztaJtowania zabudowy ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć ws—auni— wiel—o`ci 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

terenu oraz do powierzchni wtórnych wydzieleL;  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2669 – Poz. 708 

 

19) zagospodarowaniu tymczasowym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć o—re`lony ninie–szym ”lanem 
s”osób uwyt—owania i zagos”odarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub 

dopuszczalnego; 

20) zmianie planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
ustalenia niniejszej uchwaJyŁ 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 

 

§ 8Ł1Ł Na cele inwestycy–ne ”rzeznacza się 
grunty rolne o Jącznej powierzchni 32,84 ha,  

w tym: 

a) grunty rolne III klasy bonitacyjnej: 4,21 ha, 

b) grunty rolne IV klasy bonitacyjnej: 28,63 ha. 

2. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze, o —tórych mowa w ustŁ 1, zostaJo do—o-

nane w trybie opracowania niniejszej zmiany pla-

nu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 

1995 rŁ o ochronie gruntów rolnych i le`nych (–ŁtŁ 
ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 121, ”ozŁ 1266 z ”óunŁ zmŁ), 
na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Nr GZ.tr.057-602-332/07 z dnia 23 lipca 

2007 rŁ, wyrawa–ące– zgodę na ”rzeznaczenie na 
cele nierolnicze gruntów rolnych —las III o ”o-

wierzchni 4,21 ha oraz decyz–i MarszaJ—a Wo–e-

wództwa O”ols—iego Nr ŚRWŁI-60120/8/07 z dnia 

10 sier”nia 2007 rŁ, wyrawa–ącego zgodę na ”rze-

znaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych —las 
IV o powierzchni 28,63 ha. 

 

RozdziaJ 3 

źakres zmian w czę`ci tekstowej planu 

 

§ 9.1. W uchwale Nr XXX/297/2002 Rady 

Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszan-

—a, obe–mu–ące– tereny zorganizowane– dziaJalno`ci 
inwestycy–ne– w re–onie węzJa autostradowego 

ｭPrzylesieｬ we wsi Przylesie, w”rowadza się na-

stę”u–ące zmiany:  
1) w § 18 ustŁ 2:  
a) lit. f otrzymu–e brzmienie: ｭwyso—o`ć zabudo-

wy ｦ dla budyn—ów ”rzemysJowych i magazyno-

wych: nie więce– niw 14 m, a dla budyn—ów gos”o-

darczych, warsztatowych, administracyjnych, so-

c–alnych i usJugowych nie więce– niw 12 m, 
b) po lit. f doda–e się lit. f.1., f.2., w brzmieniu:  

ｭfŁ1Ł) nie ogranicza się wyso—o`ci budowli, 
urządzeL i instalac–i technologicznych, w tym 
masztów i —ominów; 

fŁ2Ł) liczba —ondygnac–i: 1 ÷ 3 kondygnacje. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi na zaJącznikach nr ń i nr 2 

 

Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zago-

s”odarowania terenów 

 

§ 10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu Nr 1 symbolem: 48.KUL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi 

publicznej ruchu lokalnego; 

2) zasady uwyt—owania i urządzania terenu,  
w tym: 

a) szero—o`ć ”asa —omuni—acy–nego w liniach 
rozgranicza–ących: 20 m, w tym: 

- –edna –ezdnia o dwóch ”asach ruchu minŁ 2 x 

3,5 m, 

- chodnik o szer. min. 2,0 m, 

- zieleL izolacy–na, 
b) s—rzywowanie z drogą —lasy KG (wo–ewódz—ą) 

w jednym poziomie skanalizowane, 

c) do”uszcza się realizac–ę z–azdu ”o zachodnie– 
stronie drogi na istnie–ącą drogę gos”odarczą sta-

nowiącą do–azd do uwyt—ów rolnych na terenie 

Gminy Grod—ów, o szero—o`ci w liniach rozgrani-

czających min. 10 m, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizowania sieci 
(”odziemnych), urządzeL uzbro–enia technicznego 

oraz urządzeL technicznych dróg i związanych  
z utrzymaniem i obsJugą ruchu, a ta—we tablic in-

formacyjnych i reklam - w obrębie linii rozgranicza-

–ących, ”od warun—iem zachowania o—re`lonych 
obowiązu–ącymi ”rze”isami norm branwowych,  
a ta—we uzys—ania zgody zarządcy drogi, 

e) do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt-

—owania gruntów do czasu ”od–ęcia realizacji pro-

jektowanej drogi. 

 

§ 11Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u  
nr 1 i nr 2 planu symbolem: 49.RL, 56.RL ustala się: 

1) przeznaczenie ”odstawowe: tereny lasów; 
2) zasady uwyt—owania i urządzania terenów: 
a) zachowanie istnie–ącego drzewostanu oraz 

zieleni niskiej, 

b) za—az realizac–i obie—tów —ubaturowych, 
c) w uzasadnionych ”rzy”ad—ach do”uszcza się 

prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego nie-

zbędnego do fun—c–onowania obie—tów zorganizo-

wane– dziaJalno`ci inwestycy–ne–Ł 
 

§ 12Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 50.RP i 58.RP ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny uwyt—ów 

rolnych; 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2670 – Poz. 708 

 

2) zasady uwyt—owania i urządzania terenów: 
a) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,  

w tym ta—we związane– z gos”odar—ą rolną, 
b) zakaz lokalizowania stawów hodowlanych, 
c) za—az stosowania `rod—ów ochrony ro`lin o 

wyso—ie– —lasie to—syczno`ci, oraz nawozów 
sztucznych w daw—ach ”owodu–ących s—awenie 
wód, gleb i wywno`ci, 

d) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbro–enia 
technicznego niezbędnego do fun—c–onowania 

obie—tów zorganizowane– dziaJalno`ci inwestycy–ne–Ł 
 

§ 13Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u 
zmiany planu nr 2 symbolem: 51.PU, 52.PU, 

53.PU ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: tereny obie—tów 

”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów, baz s”rzę-
towo - trans”ortowych (tereny wytwórczo`ci  
i s—Jadowania, w tym za—Jadów ”rzemysJowych, 
s—Jadów hurtowych, magazynów, baz budowla-

nych, baz s”rzętowo - transportowych, przedsię-
biorstw —omunalnych, obsJugi rolnictwa oraz usJug 
komercyjnych); 

2) przeznaczenie uzupeJnia–ące: drogi wewnętrzne, 

”lace manewrowe, ”ar—ingi, urządzenia infrastruktury 

techniczne–, zieleL towarzysząca i izolacyjna; 

3) zasady uwyt—owania i urządzania terenów:  
a) do”uszcza się budowę, rozbudowę i ”rzebu-

dowę oraz zmianę s”osobu uwyt—owania obie—tów 
przemysJowych, usJugowych i technicznych oraz 
zabudowy towarzyszące–, ”od warun—iem utrzy-

mania podstawowego przeznaczenia terenu, 

b) do”uszcza się realizac–ę ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o dla 
—tórych s”orządzenie ra”ortu –est wymagane lub 

mowe być wymagane, 
c) rozwiązanie wewnętrzne– —omuni—ac–i —oJo-

we– w obrębie terenów ”owinno obe–mować ulice i 
drogi wewnętrzne, drogi ”owarowe, tereny ”laców 
manewrowych i ”ar—ingów dla ”o–azdów osobo-

wych i cięwarowych, 

d) ustala się realizac–ę zabudowy w formie bu-

dyn—ów wolnosto–ących lub zes”oJów obiektów, 

e) budyn—i usJug i ”ar—ingi ”owinny być dosto-

sowane do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 

f) liczba mie–sc ”ar—ingowych ”owinna być do-

stosowana do liczby zatrudnionych i przewidywa-

ne– liczby —lientów, 
g) dopuszcza się realizac–ę budyn—ów miesz—al-

nych lub ”o–edynczych miesz—aL wbudowanych 

(dla wJa`ciciela lub osób dozoru–ących obie—t), dla 
—tórych nie wymaga się uwzględnienia standardów 
ochrony `rodowis—a wJa`ciwych dla terenów o 
funkcji mieszkaniowej, 

h) dopuszcza się mowliwo`ć zagos”odarowania 
terenu w caJo`ci lub czę`ci ”rzez –ednego lub —il—u 
inwestorów oraz mowliwo`ć do—onywania ”odzia-

Jów geodezy–nych, ”od warun—iem za”ewnienia 
wydzielonym terenom dojazdu, 

i) ustala się ws—auni— —sztaJtowania zabudowy, 
o—re`lony ”owierzchnią zabudowy ｦ nie więce– niw 
0,60, 

j) powierzchnie zabudowane i utwardzone nie 

mogą stanowić więce– niw 80 % ogólne– ”o-

wierzchni terenu, ”ozostaJą ”owierzchnię nalewy 
zagos”odarować –a—o tereny czynne biologicznie, 

k) dla obie—tów handlu do”uszcza się po-

wierzchnię ”rze—racza–ącą 2000 m2, 

l) do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt-

—owania gruntów do czasu ”od–ęcia realizac–i ”ro-

jektowanych zamierzeL inwestycy–nych; 
4) zasady zabudowy terenu:  

a) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy,  
w odlegJo`ciach o—re`lonych na rysunku planu, 

lecz nie mnie– niw:  
- 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi KG, 
- 10 m od linii rozgranicza–ących ”ozostaJe drogi, 

b) ustala się wyso—o`ć zabudowy, w tym: 
- dla budyn—ów ”rzemysJowych i magazyno-

wych - nie więce– niw 14 m,  
- dla budyn—ów gos”odarczych, warsztato-

wych, administracy–nych, soc–alnych i usJugowych 

- nie więce– niw 12 m; 
c) nie ogranicza się wyso—o`ci budowli, urzą-

dzeL i instalac–i technologicznych, w tym masztów 
i kominów, 

d) liczba —ondygnac–i: 1 ÷ 3 —ondygnac–e nad-

ziemne, 

e) geometria dachów: do”uszcza się realizac–ę 
dachów o równych formach, 

f) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL ”rze—auni-

—owych (w tym —onstru—c–i wiewowych)Ł 
 

§ 14.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

zmiany planu nr 2 symbolem: 54.KUL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi 

publicznej ruchu lokalnego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) w przypadku zagospodarowania terenu 

51ŁPU i 52ŁPU ”rzez –ednego wJa`ciciela, do”usz-

cza się odstą”ienie od wymogu realizac–i drogi  
i przeznaczenie tego terenu na cele produkcyjno  

- usJugowe lub –a—o tereny drogi wewnętrzne–; 
3) zasady uwyt—owania i urządzania terenu,  

w tym: 

a) szero—o`ć ”asa —omuni—acy–nego w liniach 
rozgranicza–ących: 15 ÷ 20 m, w tym: 

- –edna –ezdnia o dwóch ”asach ruchu minŁ 2 x 

3,0 m, 

- chodnik o szer. min. 2,0 m 

- zieleL izolacy–na, 
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b) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizowania sieci  
i urządzeL uzbro–enia technicznego oraz urządzeL 
technicznych dróg i związanych z utrzymaniem  
i obsJugą ruchu, a ta—we tablic informacyjnych  

i reklam - w obrębie linii rozgranicza–ących, pod 

warun—iem zachowania o—re`lonych obowiązu–ącymi 
przepisami norm branwowych, a ta—we uzyskania 

zgody zarządcy drogi, 
c) do”uszcza się dotychczasowy s”osób 

uwyt—owania gruntów do czasu ”od–ęcia realizac–i 
projektowanej drogi. 

 

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 55.KUZ ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi 

publicznej ruchu zbiorczego; 

2) zasady uwyt—owania i urządzania terenu,  
w tym: 

a) szero—o`ć ”asa —omuni—acy–nego w liniach 
rozgranicza–ących: 25 ÷ 30 m, w tym: 

- jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu minŁ 2 x 
3,5 m, 

- chodnik o szer. min. 2,0 m 

- zieleL izolacy–na, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizowania sieci  

i urządzeL uzbro–enia technicznego oraz urządzeL 
technicznych dróg i związanych z utrzymaniem  
i obsJugą ruchu, a ta—we tablic informacyjnych  

i reklam - w obrębie linii rozgranicza–ących, ”od 
warun—iem zachowania o—re`lonych obowiązu–ącymi 
przepisami norm branwowych, a ta—we uzyskania 

zgody zarządcy drogi, 
c) do”uszcza się dotychczasowy s”osób 

uwyt—owania gruntów do czasu ”od–ęcia realizac–i 
projektowanej drogi. 

 

§ 16Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem: 57.W ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód 
powierzchniowych; 

2) zasady uwyt—owania i urządzania terenów: 
a) za—az w”rowadzania `cie—ów, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć: odbudowy, ”rze-

budowy istnie–ących i realizac–i nowych urządzeL 
wodnych (budowli). 

 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 17Ł1Ł W celu zachowania Jadu ”rzestrzenne-

go ustala się ”oniwsze zasady —sztaJtowania zabu-

dowy: 

1) obiekty budowlane mogą być realizowane 
wyJącznie na terenach ”rzeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie, z zachowaniem przeznaczenia 

i warun—ów zabudowy; 

2) obowiązu–e zasada harmonizacji zabudowy 

poprzez: 

a) stosowanie w ciągach i zes”oJach zabudowy 

o tej samej funkcji, podobnego typu budyn—ów,  
o zbliwonych gabarytach i —sztaJcie, materiale wy-

—oLczenia i —olorystyce ”o—ryć dachowych i `cian 
zewnętrznych, 

b) stosowanie w obrębie –edne– dziaJ—i te– samej 

lub zbliwone– —olorysty—i ”o—ryć dachowych i `cian 
zewnętrznych,  

c) wy—luczenie mowliwo`ci stosowania —olorów 
”o—ryć dachowych i elewac–i, —tóre ”rowadzą do 
nadmiernej ekspozycji budynku w krajobrazie, 

d) dostosowanie obie—tów towarzyszących - 

bryJą, —olorysty—ą i materiaJem wy—oLczeniowym 
do obiektu podstawowego na dziaJce, 

e) dostosowanie kolorystyki ogrodzenia do ko-

lorystyki elewacji budynku; 

3) obowiązu–e zasada harmonizowania ogro-

dzenia z ogrodzeniem sąsiednim ”o”rzez nawiąza-

nie co najmniej dwoma parametrami: wysoko`cią, 
dominu–ącym —olorem, materiaJem, detalem, itp.; 

4) dla ”ro–e—towane– zabudowy obowiązu–e za-

chowanie nalewyte– estety—i, ”oziomu uwyt—owego, 

stanu technicznego i czysto`ci w odniesieniu do 

budyn—ów oraz zagos”odarowania terenu, w tym 
ta—we do–azdów, ”ar—ingów, zieleni, obie—tów ma-

Je– archite—tury i wy”osawenia technicznego; 

5) obie—ty budowlane nie mogą mieć chara—teru 

”rowizorycznego, sz”ecącego —ra–obraz, a ich 
uwyt—owanie nie mowe naruszać warun—ów o—re-

`lonych w niniejszym planie; 

6) w terenach, o —tórych mowa w § 13, do-

”uszcza się lo—alizac–ę sieci i obie—tów infrastruk-

tury technicznej. 

 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego  

§ 18Ł1Ł W celu zachowania wymogów ochrony 

`rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu —ulturowego 
”rzy wszel—ich dziaJaniach inwestycy–nych oraz 
innych, związanych ze zmianą fun—c–i i s”osobu 
uwyt—owania terenów lub obie—tów, na—azu–e się 
”rzestrzeganie a—tualnie obowiązu–ących ”rze”i-

sów szczególnych, a ”onadto ustala się: 
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 51ŁPU, 52ŁPU i 53ŁPU do”uszcza się 
lo—alizac–ę ”rzedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu obowiązu-

–ących ”rze”isów z za—resu ochrony `rodowiska, 

dla —tórych s”orządzenie ra”ortu –est wymagane 

lub mowe być wymagane; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ta—ie– dziaJalno`ci 
gos”odarcze–, —tóre– uciąwliwo`ć dla `rodowiska 

”owodowana ”rzez haJas, wibrac–e, za—Jócenia elek-

tryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powie-

trza, wody i gleby - nie przekroczy granic terenu, do 

—tórego ”rowadzący dziaJalno`ć gos”odarczą ”osia-

da tytuJ ”rawny;  

3) nakazuje się ”rowadzenie gos”odar—i od”a-

dami —omunalnymi na bazie urządzeL sJuwących do 
gromadzenia od”adów, ”rzy ”referowaniu dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
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od”adów oraz umowliwia–ących ich odzys— oraz 
usuwania i unieszkodliwiania ich, przez wyspecja-

lizowane jednostki gminne lub podmioty gospodar-

cze w ramach gminnego systemu gromadzenia  

i usuwania od”adów na s—Jadowis—o od”adów 
komunalnych o uregulowanym statusie formalno-

prawnym; 

4) zagos”odarowanie od”adów ”o”rodu—cyj-

nych, w tym od”adów niebez”iecznych i innych 

niw niebez”ieczne nalewy ”rowadzić zgodnie  
z obowiązu–ącymi ”rze”isami i gminnym ”lanem 
gos”odar—i od”adami, ”rzy ”referowaniu dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwia–ących ich odzysk; 

5) `cie—i sanitarne nalewy od”rowadzać do ”ro-

jektowanej kanalizacji sanitarnej z wyprowadze-

niem na oczyszczalnię `cie—ów o uregulowanym 
statusie formalno - prawnym; 

6) `cie—i technologiczne ”rzed od”rowadzeniem 

na oczyszczalnię `cie—ów wymaga–ą ”odczyszcze-

nia w miejscu ich powstania; 

7) wody o”adowe (czyste) nalewy od”rowadzać 
do projektowanej kanalizacji deszczowej; 

8) wody o”adowe z terenów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadowych, dróg i ”ar—ingów (ｭbrudneｬ) wyma-

ga–ą wstę”nego ”odczyszczenia na urządzeniach 
oczyszcza–ących; 

9) gos”odar—ę cie”lną dla celów soc–alno-

bytowych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie kotJowni indywidualnych ”racu–ących  
w oparciu o wysokosprawne, niskoemisyjne urzą-
dzenia grzewcze (staJe, cie—Je i gazowe) lub z wy-

korzystaniem energii elektrycznej; 

10)  przy prowadzeniu robót ziemnych lub  
w czasie ”rzebudowy istnie–ących obie—tów bu-

dowlanych nalewy ”owstrzymywać się ”rzed ”rze-

—sztaJceniami istnie–ące– rzeuby terenu i niszcze-

niem istnie–ące– szaty ro`linne– w sto”niu ”rze—ra-

cza–ącym niezbędny za—res dziaJaL, sJuwący uzy-

skaniu za—Jadanego celu; 

11) w”rowadzenie zieleni towarzyszące– ”rzy 
”lanowane– zabudowie, ta—we ”rzemysJowe–; 

12) nasadzenia drzew i —rzewów ”owinny brać 
”od uwagę chara—ter siedlis—a i ro`linno`ć ”oten-

c–alną - dla nasadzeL ro`linno`ci wyso—ie– ”refe-

rowanymi gatunkami są: bu—, dąb bezszy”uJ—owy, 

grab i jawor; 

13) ”rzed ”rzystą”ieniem do budowy nalewy 
zd–ąć i wy—orzystać do celów gos”odarczych war-

stwę humusu; 

14)  masy ziemne, usuwane lub przemieszcza-

ne w związ—u z realizac–ą inwestyc–i, nalewy wy—o-

rzystywać do celów niwelac–i terenu w miejscu 

realizac–i lub innym ws—azanym ”rzez Wó–ta Gminy 

Olszanka;  

15) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych, —o”alnych szcząt—ów ro-

`lin lub zwierząt, na inwestorze ciąwy obowiązek 

niezwJocznego ”owiadomienia Wo–ewody O”ol-

skiego lub Wó–ta Gminy Olszan—a o znalezisku. 

 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
 

§ 19Ł1Ł Na terenach ob–ętych zmianą ”lanu nie 
wystę”u–ą obie—ty ”odlega–ące ochronie —onserwa-

torskiej. 

2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót ziemnych znalezis— archeologicznych, na 
inwestorze ciąwy obowiąze—: 

a) ”owiadomienia PaLstwowe– SJuwby Ochrony 
źabyt—ów w O”olu o znalezis—u, 

b) przeprowadzenia na koszt inwestora ratow-

niczych badaL archeologicznych ”rzez s”ec–ali-
styczne ”laców—iŁ 

 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych  

  

§ 20Ł1Ł Śla terenów ”rzestrzeni ”ublicznych 
(dróg ”ublicznych) ustala się: 

1) ”ro–e—tu–ąc zagos”odarowanie, nalewy zwró-
cić szczególną dbaJo`ć o wyso—ą –a—o`ć estetycz-

ną elementów wy”osawenia ”rzestrzeni ”ublicz-

nych (lam”y o`wietleniowe, sJu”y ogJoszeniowe, 

Jaw—i i inne obie—ty maJe– archite—tury oraz na-

wierzchnie chodni—ów, ”ar—ingów) i ich –ednolity 

charakter; 

2) do”uszcza się realizac–e ogrodzeL ”od wa-

runkiem nie naruszenia wymagaL o—re`lonych  
w odrębnych ”rze”isach dotyczących dróg ”u-

blicznych; 

3) do”uszcza się usytuowanie wolnosto–ących 
re—lam wiel—ogabarytowych, —tóre nalewy sytu-

ować w odlegJo`ciach od dróg ”ublicznych o—re-

`lonych w ”rze”isach ”rawa drogowego oraz —aw-
dorazowo ”o uzys—aniu a—ce”tac–i samorządu 
gminy; 

4) na—azu–e się zachowanie istnie–ące– zieleni  
z do”uszczeniem renowac–i sanitarne– (”rze`wie-

tlenia, cięcia sanitarne) oraz usuwanie w sytuacji 

—onieczno`ci ”rawidJowego rozwiązania elemen-

tów u—Jadu —omuni—acy–nego. 

 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 21Ł1Ł Śla terenów w granicach zmiany ”lanu 
ustala się nastę”u–ące zasady ”odziaJu nierucho-

mo`ci: 
1) do”uszcza się scalanie nieruchomo`ci wów-

czas, gdy wiel—o`ć i —sztaJt dziaJ—i uniemowliwia–ą 
racjonalne zagos”odarowanie nieruchomo`ci, zgod-

nie z ustaleniami niniejszego planu; 

2) dla terenów w granicach ”lanu ustala się 
nastę”u–ące zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2673 – Poz. 708 

 

a) nieruchomo`ci mogą ”odlegać ”odziaJom, 
–e`li ”odziaJ –est zgodny z ”rze”isami odrębnymi  
i ustaleniami niniejszego planu; 

b) do”uszcza się mowliwo`ć ”rowadzenia 
”odziaJów, ”rzy zachowaniu: 

 - minimalnej szero—o`ci frontu dziaJ—i - 50 m, 

 - minimalne– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 5000 m2, 

 - —ąta ”oJowenia granic wydzielonych dziaJe—  
w stosunku do pasa drogowego ｦ nie mnie– niw 400,  

c) dla wydzielonych dziaJe— nie ”osiada–ących 
dostę”u do dróg ”ublicznych nalewy za”ewnić 
obsJugę —omuni—acy–ną wewnętrznymi drogami 
do–azdowymi, o ”arametrach wedJug warun—ów 
technicznych, 

d) ”odziaJ nieruchomo`ci ”owinien uwzględnić 
zasadę dostę”no`ci wyznaczonych dziaJe— do —o-

munikacji i uzbrojenia oraz mowliwo`ć wy—onania 
innych ustaleL wyni—a–ących z ninie–sze– uchwaJy 
oraz ”rze”isów szczególnychŁ 

 

Zasady budowy, modernizacji i rozbudowy 

systemów komunikacji 
  

§ 22.1. Obszar ob–ęty zmianą ”lanu obsJugiwa-

ny będzie ”rzez o—re`lony w ”lanie system dróg 
publicznych uzupeJniony przez projektowane drogi 

wewnętrzneŁ 
2. Śla ”ro–e—towanych dróg ustala się nastę”u-

–ące warun—i fun—c–onalno ｦ techniczne: 

 

Lp. 

Symbol 

odcinka 

drogi 

na ry-

sunku 

planu 

Klasa 

drogi 

Szero—o`ć 

w liniach 

rozgraniczają-
cych 

1. 55.KUZ 

droga 

publiczna 

ruchu 

zbiorcze-

go 

25,0 ÷ 30,0 m 

2. 
48.KUL, 

54.KUL, 

droga 

publiczna 

ruchu 

lokalnego 

15,0 ÷ 20,0 m 

 

3. Śla ”ro–e—towanych dróg wewnętrznych 
(nieoznaczonych na rysunku planu) nalewy 
uwzględnić: 

1) szero—o`ć ”asa drogowego ｦ 10,0 m; 

2) szero—o`ć –ezdni i chodni—ów ｦ wg przepi-

sów odrębnychŁ 
4. Projektowana droga lokalna 48.KUL stano-

wić będzie ”oJączenie zachodnie– czę`ci terenów 
zorganizowane– dziaJalno`ci gos”odarcze– z drogą 
wo–ewódz—ą Nr 401, a ”o”rzez nią z węzJem au-

tostradowym ｭPrzylesieｬŁ  
5. Projektowane drogi 55.KUZ oraz 54.KUL po-

siadać będą wielofun—cy–ny chara—ter, realizu–ąc 

równocze`nie ”owiązania zewnętrzne i wewnętrz-
ne, obsJugu–ąc dostę” do nowo”ro–e—towanych 

terenów 51ŁPU, 52.PU, 53.PU oraz pozostaJych 
terenów zorganizowane– dziaJalno`ci gospodarczej 

od strony wschodnie– i ”óJnocne–Ł 
6. Na terenach przeznaczonych na cele komu-

ni—ac–i ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania: 

1) szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących 
ｦ wedJug ustŁ 2; do”uszcza się zwię—szenie szero-

—o`ci –ezdni ”ro–e—towanych dróg w liniach roz-

granicza–ących w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 
2) ”odstawowe ”arametry dróg o—re`lono  

w § 10, § 13 i § 15; 

3) na terenach ob–ętych ”lanem obowiązu–e lo-

kalizowanie chodni—ów dla ”ieszych ｦ minimum 

jednostronnych; 

4) w liniach rozgranicza–ących dróg do”uszcza się 
mowliwo`ć lo—alizowania urządzeL —omuni—ac–i 
zbiorowe–, sieci uzbro–enia technicznego, a ta—we 
obie—tów tymczasowych oraz tablic informacy–nych  
i reklam, pod warun—iem zachowania o—re`lonych 
obowiązu–ącymi ”rze”isami norm branwowych,  
a ta—we uzys—ania zgody zarządcy drogi; 

5) zachowanie i rozbudowę istnie–ące– zieleni, 
”od warun—iem, we nie będzie ona utrudniać 
organizacji ruchu; 

6) mowliwo`ć lo—alizac–i tras rowerowych o 

szero—o`ciach zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
w s”osób za”ewnia–ącym bez”ieczeLstwo ruchuŁ 

7. Śo”uszcza się zachowanie dróg zna–du–ących 

się w ewidenc–i gminy niebędących drogami publicz-

nymi w rozumieniu ”rze”isów ustawy o drogach 

publicznych ｦ nieoznaczonych na rysunku planu,  

z mowliwo`cią ”rowadzenia remontów i z mowliwo-

`cią utwardzenia nawierzchni.  

 

źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

  

§ 23Ł1Ł Śla terenów w granicach zmiany ”lanu 
ustala się nastę”u–ące zasady realizac–i uzbrojenia 

technicznego: 

1) w za—resie zao”atrzenia w wodę: 
a) zao”atrzenie budyn—ów i obie—tów w wodę z 

sieci wodociągowe– wy”rowadzone– z istnie–ących 
lub ”ro–e—towanych ”rzewodów, —tóre nalewy 
lo—alizować w liniach rozgranicza–ących dróg i ulic, 
poza pasem jezdni, w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, 

b) w uzasadnionych ”rzy”ad—ach do”uszcza się 
”rowadzenie odcin—ów sieci ”oza liniami rozgrani-

cza–ącymi dróg i ulic w uzgodnieniu z wJa`cicielami 
nieruchomo`ci ”od warun—iem zachowania obo-

wiązu–ących odlegJo`ci od budyn—ów, 

c) rozprowadzenie po terenie projektowanych 

”rzedsięwzięć inwestycy–nych, ”o”rzez ”rzewody o 
”rze—ro–ach zabez”iecza–ących ”lanowane ”otrzeby, 
w tym ta—we ”otrzeby ”rzeciw”owarowe, 
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d) wodociągi nalewy budować –a—o rurociągi 
doziemne w s”osób za”ewnia–ący na–mnie–szą 
liczbę s—rzywowaL i zbliweL z innymi obie—tami 
budowlanymi i istnie–ącym uzbro–eniem ”odziemnym, 

e) ”rzebieg rurociągu ”owinien za”ewnić dogodne 
warun—i budowy, bez”ieczną e—s”loatac–ę oraz 
mowliwo`ć dostę”u do wodociągu w ciągu caJego 
roku, 

f) budowę i montaw nalewy ”rze”rowadzić zgodnie 
z wymaganiami technicznymi o—re l̀onymi w normach 
branwowych; 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) na obszarze w granicach niniejszego planu, 

do”uszcza się –edynie zorganizowany s”osób 
od”rowadzania `cie—ów, 

b) pro–e—tu–e się wy—onanie —analizac–i sanitarne– 
grawitacyjno ｦ tJoczne– z wy”rowadzeniem na 
oczyszczalnię `cie—ów o uregulowanym statusie 
formalno-prawnym, 

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymaga: 

 realizac–i rurociągów doziemnych w s”osób za-

”ewnia–ący na–mnie–szą liczbę s—rzywowaL i zbliweL  
z innymi obie—tami budowlanymi i istnie–ącym uzbro-

jeniem podziemnym: 

 ”rzebieg rurociągu ”owinien za”ewnić dogodne 

warun—i budowy, bez”ieczną e—s”loatac–ę oraz mow-
liwo`ć dostę”u do rurociągów w ciągu caJego ro—u, 

 budowę i montaw nalewy ”rze”rowadzić zgodnie 

z wymaganiami technicznymi o—re`lonymi w nor-

mach branwowych, 

 prowadzenia sieci w liniach rozgranicza–ących 
dróg i ulic, 

d) do”uszcza się ”rowadzenie odcin—ów sieci ”o-

za liniami rozgranicza–ącymi dróg i ulic w uzgodnieniu 

z wJa`cicielami nieruchomo`ci ”od warun—iem za-

chowania obowiązu–ących odlegJo`ci od budyn—ów, 

e) w ciągach ”ro–e—towane– sieci —analizac–i sani-

tarne– do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i ”rze”om-

”owni, dla —tórych nalewy za”ewnić dostę”, 
f) `cie—i technologiczne przed odprowadzeniem 

na oczyszczalnię `cie—ów wymaga–ą ”odczyszczenia 

w miejscu ich powstania; 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej: 

a) tereny projektowanego zainwestowania na 

obszarze ob–ętym ninie–szym ”lanem nalewy 
odwadniać ”o”rzez wy—onanie sieci kanalizacji 

deszczowej, zaopatrzonej w studzienki kanalizacyjne 

oraz —rat—i `cie—owe, 
b) wody o”adowe nalewy od”rowadzać do 

istnie–ących i ”ro–e—towanych —anaJów zao”atrzonych 
w urządzenia ”odczyszcza–ące (se”aratory), 

c) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 

do”uszcza się mowliwo`ć od”rowadzenia wód 
o”adowych do gruntu w ramach terenów nie-

utwardzonych w granicach nieruchomo`ci, 
d) wody o”adowe z terenów ”rodu—cy–nych 

(ｭbrudneｬ) wymaga–ą wstę”nego ”odczyszczenia na 
urządzeniach oczyszcza–ących, 

e) do sieci —analizac–i deszczowe– nalewy 
”rzyJączyć rury s”ustowe z dachów budyn—ów  
i innych obie—tów, 

f) odcin—i —analizac–i deszczowe– nalewy ”rowa-

dzić w liniach rozgranicza–ących dróg zgodnie  
z wymaganiami technicznymi o—re`lonymi w nor-

mach branwowych; 
4) w zakresie zasilania energetycznego: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć ”rowadzenia, 
modernizac–i i ”rzebudowy linii `redniego i nis—iego 
na”ięcia, 

b) dla obsJugi terenów ”ro–e—towanych fun—c–i 
”rzewidu–e się mowliwo`ć realizac–i nowych stac–i 
transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych  

w ich obrębie –a—o obie—ty towarzyszące, dla —tórych 
nalewy za”ewnić staJy dostę” ｦ w oparciu o warunki 

techniczne o—re`lone ”rzez wJa`ciwy za—Jad 
energetyczny,  

c) ”ro–e—towaną sieć `redniego i nis—iego na”ięcia 
nalewy wy—onywać –a—o —ablową doziemną w liniach 

rozgranicza–ących dróg i ulic, a w uzasadnionych 

”rzy”ad—ach –a—o na”owietrzną, 
d) do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i odcin—ów 

linii prowadzonych poza liniami rozgranicza–ącymi 
dróg i ulic ｦ nie—olidu–ących z innymi obie—tami  
i urządzeniami, 

e) budowę i montaw linii `redniego i nis—iego 
na”ięcia nalewy ”rowadzić zgodnie z normami 
branwowymi w s”osób za”ewnia–ący dogodne 
warun—i budowy, bez”ieczną e—s”loatac–ę oraz 
mowliwo`ć dostę”u do linii w ciągu caJego ro—u; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ｦ docelowo: 

a) w przypadku realizacji koncepcji zgazyfiko-

wania Gminy Olszan—a w o”arciu o dowiązanie do 
istnie–ącego gazociągu relac–i ździeszowice ｦ Gać - 

WrocJaw, ustala się mowliwo`ć realizac–i stac–i 
redukcyjno ｦ pomiarowej oraz rozdzielczej sieci 

gazowe– ”rowadzone– w ciągach drogowych  

i ulicznych, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie odcin—ów sieci ga-

zowe– ”oza liniami rozgranicza–ącymi dróg i ulic,  
w uzgodnieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci, wy-

magane –est formalne ustalenie zasad dostępno`ci w 
sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci; 

6) w zakresie sieci telekomunikacyjnej: 

a) zao”atrzenie w Jącza telefoniczne z istnie–ących 

i projektowanych sieci teletechnicznych lokalizowa-

nych w liniach rozgranicza–ących dróg, ”oza ”asami 
–ezdni, za zgodą i na warunkach ustalonych przez 

zarządcę drogi w uzgodnieniu z o”eratorami sieci, 

b) linie telefoniczne nalewy budować –a—o —a-

blowe doziemne, a w uzasadnionych przypadkach 

–a—o na”owietrzne, w s”osób za”ewnia–ący naj-

mnie–szą liczbę s—rzywowaL i zbliweL z innymi 

obie—tami budowlanymi wymaga–ącymi dodat—o-

wych zabez”ieczeL, 
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c) ”rzebieg linii ”owinien za”ewnić dogodne 
warun—i budowy, bez”ieczną e—s”loatac–ę oraz 
mowliwo`ć dostę”u do linii i moduJów w ciągu 
caJego roku, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć ustawienia wynie-

sionych moduJów centrali telefoniczne– w ”ostaci 
wolnostojących szaf sieci dostę”owe–, 

e) budowę i montaw nalewy ”rze”rowadzić 
zgodnie z normami branwowymi, 

f) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizowania stac–i 
bazowych telefonii —omór—owe– na terenach ozna-

czonych w ”lanie symbolem (P), z uwzględnieniem 

uwarun—owaL wyni—a–ących z ”otrzeb ochrony 

krajobrazu oraz przy braku negatywnego oddzia-

Jywania na obie—ty z ”omieszczeniami na staJy 
pobyt ludzi; 

7) w za—resie cie”Jownictwa: 
a) realizacja instalacji indywidualnych z wykorzy-

staniem wysokosprawnych, niskoemisyjnych urzą-
dzeL grzewczych (gaz, ole– o”aJowy, energia elek-

tryczna), z zachowaniem obowiązu–ących ”rze”isów 
i norm branwowych; 

8) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) od”rowadzanie od”adów —omunalnych do 
”o–emni—ów lub —ontenerów i usuwanie w ramach 
gminnego systemu gromadzenia i usuwania odpa-

dów na s—Jadowis—o od”adów —omunalnych  
o uregulowanym statusie formalno ｦ prawnym, 

b) dla funkcji o charakterze produkcyjno - usJu-

gowym w”rowadza się na—az gos”odarczego za-

gospodarowania od”adów ”o”rodu—cy–nychŁ źa-

sady zagos”odarowania od”adów niebez”iecznych 

lub innych niw niebez”ieczne o—re`la–ą ”rzepisy 

ustaw szczególnychŁ 
 

RozdziaJ 5 

Ustalenia koLcowe 

  

§ 24.1. W sprawach nieuregulowanych ustale-

niami niniejszej zmiany planu obowiązu–ą ”rze”isy 
ustaw szczególnychŁ 

§ 25Ł1Ł Tereny ”lanowane do o—re`lonego 
”rzeznaczenia mogą być uwyt—owane do czasu 
”od–ęcia ”lanowane– realizac–i w s”osób dotych-

czasowy, pod warunkiem udostę”nienia gruntów 
dla wy—onania ”rac geodezy–nych, do–azdów  
i realizac–i uzbro–enia terenu w urządzenia sieciowe 
wyni—a–ące z ustaleL ”lanuŁ 

 

§ 26.1.  Staw—ę ”rocentową, sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowe– o”Jaty na rzecz gminy, o —tóre– mo-

wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, ustala się na ”ozio-

mie: 

a) tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadowych 

i magazynowych, baz s”rzętowo - transportowych 

oraz usJug —omercy–nych (51ŁPU, 52.PU, 53.PU)  

                                                            - 30 %, 

b) tereny dróg ”ublicznych (KUZ, KUL) - 0 %. 

2. Śla nieruchomo`ci stanowiących wJasno`ć 
Gminy lub S—arbu PaLstwa o”Jaty, o —tóre– mowa 
w ust. 1, nie nalicza sięŁ  

 

§ 27Ł1Ł Moc obowiązu–ącą zachowu–e uchwaJa 
Nr XXX/297/2002 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 

marca 2002 rŁ w czę`ci nieob–ęte– ustaleniami 

niniejszej zmiany planu. 

 

§ 28Ł1Ł Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza 

się Wó–towi Gminy Olszan—aŁ 
 

§ 29Ł1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia ninie–sze– uchwaJy  
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—ie-

go. 

 

   Przewodniczący Rady 

 Walenty Oliwa 
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źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXVIIł172ł2009 

Rady Gminy w Olszance 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

–ącego tereny zorganizowane– dziaJalno`ci inwe-

stycy–ne– w re–onie węzJa autostradowego ｭPrzy-

lesieｬ we wsi Przylesie 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm.:  

z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087,  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie 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, Nr 167 poz. 1759; 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)  

i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 140; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,  

poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, 

poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), 

Rada Gminy w Olszance rozstrzyga, co nastę”u–e: 
 

§ 1Ł1Ł źadania wJasne gminy, zapisane  

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obe–mu–ącego tereny zorganizo-

wane– dziaJalno`ci inwestycy–ne– w re–onie węzJa 
autostradowego ｭPrzylesieｬ we wsi Przylesie, 
obe–mu–ą realizac–ę nastę”u–ących inwestycji: 

1) budowa dróg publicznych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: KUZ, KUL; 

2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej; 

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej; 

4) budowa sieci energetycznej. 

2Ł źadania w za—resie realizac–i dróg ”ublicz-

nych ustalonych w planie: KUź, KUL, ”rowadzić 
będzie wJa`ciwa –ednostka gminna. 

3. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

ne– ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kompetencji których zna–du–e się rozwó– sieci: 
wodociągowe–, —analizac–i sanitarne–, —analizacji 

deszczowej i energetycznej ｦ zgodnie z ustale-

niami planu miejscowego oraz na podstawie prze-

”isów odrębnych.  

4Ł Podstawą ”rzy–ęcia do realizac–i zadaL o—re-

`lonych w zmianie mie–scowego ”lanu zagos”oda-

rowania przestrzennego, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, stanowić będą za”isy Wielolet-

niego Programu Inwestycyjnego Gminy Olszanka.   

5Ł Inwestyc–e, o —tórych mowa w ustŁ 1, mo-

gą być realizowane eta”owo w zalewno`ci od 
wiel—o`ci `rod—ów ”rzeznaczonych na inwestycje. 

 

§ 2Ł1Ł Finansowanie za”isanych w ”lanie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, będzie 
odbywać się z budwetu Gminy. 

2Ł Nie wy—lucza się ws”óJfinansowania inwe-

styc–i `rod—ami zewnętrznymi oraz udziaJ inwesto-

rów w finansowaniu w ramach ”orozumieL  
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno ｦ prywatnego. 

 

źaJączni— nr 4 

do uchwaJy Nr XXVIIł172ł2009 

Rady Gminy w Olszance 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

–ącego tereny zorganizowane– dziaJalno`ci inwe-

stycy–ne– w re–onie węzJa autostradowego ｭPrzy-

lesieｬ we wsi Przylesie 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 

do projektu planu 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego obe–mu–ącego tereny 

zorganizowane– dziaJalno`ci inwestycy–ne– w re–o-

nie węzJa autostradowego ｭPrzylesieｬ we wsi 
Przylesie byJ wyJowony do ”ublicznego wglądu w 
okresie od 30 ”audzierni—a 2008 rŁ do 28 listopa-

da 2008 r. 

W wyznaczonym terminie oraz 14 dni po 

u”Jywie o—resu za—oLczenia wyJowenia ”ro–e—tu 
zmiany ”lanu do ”ublicznego wglądu, t–Ł od 29 

listopada 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. nie 

w”JynęJy wadne uwagi do ”rzedmiotowego ”ro–ek-

tu. 

 


