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UCHWAIA NR IX/55/11 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg  

dla obszaru WYSP ODRźAKSKICH ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od ”óJnocy KanaJem OdrzaLskim,  
a od ”oJudnia i zachodu wodami rzeki Odry 

 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:  

Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U.  

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

Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zm.: Dz. U. z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U.  

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 800, Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413, Dz. U. 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, Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159),  

w związku z uchwaJą nr XXXIV/302/08 Rady Miej-

skiej Brzegu z dnia 26 wrze`nia 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeg, Rada Miejska Brzegu uchwala, co nastę”uje: 
 

DźIAI I 

PRZEPISY OGÓLNE  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne  

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Brzeg, zwany  

w dalszej tre`ci uchwaJy planem, dla obszaru Wysp 

OdrzaLskich ograniczonego od wschodu ul. Kraku-

sa, od ”óJnocy KanaJem OdrzaLskim, a od ”oJudnia 

i zachodu wodami rzeki Odry.  

2. Granice obszaru objętego planem okre`lone są 

na rysunku planu w skali 1 : 1000, zwanym  

w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem planu.  

3. Celem s”orządzenia planu jest u”orządkowa-

nie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospo-

darowania terenów, z uwzględnieniem ochrony 

przeciwpowodziowej, walorów i zasobów `rodowi-

ska przyrodniczego i kulturowego oraz walorów 

krajobrazu kulturowego.  

 

§ 2.1. Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowiący 

zaJącznik nr 1.  

2. źaJącznikiem do uchwaJy, nie stanowiącym 

ustaleL planu, jest takwe:  
1) stwierdzenie zgodno`ci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowaL i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy miasta Brzeg, stano-

wiące zaJącznik nr 2;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące zaJącz-

nik nr 3;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych, stanowiące zaJącznik 

nr 4.  

 

§ 3.1. W planie okre`lono:  
1) § 7-8 - przeznaczenie terenów;  
2) § 9-11 - zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego;  

3) § 12-17 - zasady ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego;  

4) § 18-22 - zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków;  
5) § 23-24 - wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych;  

6) § 25 - sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie na podstawie 

”rze”isów odrębnych;  
7) § 26 - zasady i warunki scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ci;  
8) § 27-29 - szczególne warunki zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-

niu;  
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9) § 30-32 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i wy”osawenia  

w miejsca parkingowe dla samochodów;  
10) § 33-39 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej;  

11) § 40-74 - szczegóJowe przeznaczenie tere-

nów oraz zasady ksztaJtowania zabudowy i wskau-
niki zagospodarowania;  

12) § 75 - s”osób i termin tymczasowego zago-

spodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów;  
13) § 76 - stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. W planie nie okre`la się:  
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony 

dóbr kultury ws”óJczesnej, granic i s”osobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie na podstawie ”rze”isów odrębnych tzn. 

terenów górniczych i zagrowonych osuwaniem się 

mas ziemnych, ”oniewaw takie tereny i obiekty nie 

wystę”ują na obszarze objętym planem;  

2) granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, granic 

obszarów wymagających rekultywacji, granic tere-

nów pod budowę urządzeL wytwarzających energię 

z odnawialnych uródeJ energii o mocy przekraczają-
cej 100 kW, oraz granic ich stref ochronnych, gra-

nic terenów pod budowę obiektów handlowych,  

o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

granic ”omników zagJady oraz ich stref ochronnych 

oraz granic terenów zamkniętych i ich stref ochron-

nych, ze względu na brak takich potrzeb.  

 

§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania ｦ 

wyznaczone `ci`le;  
2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania ｦ 

wyznaczone orientacyjnie;  

3) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem 

literowym lub liczbowo-literowym;  

4) trasa rowerowa Brzeg - Wójcice;  
5) ciągi spacerowe w granicach terenów wy-

dzielonych liniami rozgraniczającymi;  
6) usytuowanie mariny lub przystani wodnej;  

7) usytuowanie przystanku wodnego;  

8) granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej;  

9) linie zabudowy ｦ obowiązujące;  
10) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne;  

11) obiekty przeznaczone do rozbiórki;  
12) przejazd lub ”rzej`cie bramowe do zacho-

wania;  

13) elewacje eksponowane;  

14) dominanta przestrzenna do zachowania;  

15) obowiązujące usytuowanie akcentu architek-

tonicznego;  

16) przestrzenie wymagające specjalnego opra-

cowania;  

17) pojedyncze drzewa i szpalery drzew objęte 

ochroną;  
18) obowiązujące uzu”eJnienie sz”alerów drzew;  

19) strefa E ｦ ochrony ekspozycji staromiejskie-

go ukJadu urbanistycznego;  

20) punkt i o` widokowa;  

21) strefa B - ochrony konserwatorskiej;  

22) obiekty objęte ochroną konserwatorską;  
23) strefa OW ｦ obserwacji archeologicznej.  

2. PozostaJe oznaczenia graficzne rysunku planu 

mają charakter informacyjny lub postulatywny.  

 

§ 5.1. Przebieg linii rozgraniczających tereny 

wyznaczonych `ci`le na rysunku planu, nie podlega 

zmianom.  

2. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgrani-

czających wyznaczonych orientacyjnie w przypad-

ku:  

1) likwidacji planowanego odcinka drogi ozna-

czonej symbolem 1KDW;  

2) korekty szeroko`ci i przebiegu drogi, ozna-

czonej symbolem 2KDP;  

3) korekty szeroko`ci drogi oznaczonej symbo-

lem KDG;  

4) korekty przebiegu linii brzegowej wód po-

wierzchniowych, oznaczonych symbolem WS, oraz 

urządzeL komunikacji wodnej, oznaczonych symbo-

lem 1KW i 2KW;  

5) korekty wielko`ci terenów infrastruktury elek-

troenergetycznej, oznaczonych symbolem E.  

 

§ 6.1. Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w niniej-

szej uchwale oznaczają:  
1) akcent architektoniczny ｦ czę`ć budynku lub 

obiekt maJej architektury, który koncentruje uwagę 

obserwatorów w najbliwszym otoczeniu, ze względu 

na wyrówniającą się formę architektoniczną;  

2) budynki dysharmonijne ｦ budynki, które funk-

cją, formą, gabarytami bądu stanem technicznym 

naruszają walory kulturowe lub Jad przestrzenny 

otoczenia;  

3) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu przepi-

sów budowlanych, a takwe garaw i wiata gospodar-

cza-garawowa oraz tymczasowy obiekt budowlany 

o takim sposobie uwytkowania;  
4) budynek towarzyszący ｦ budynek biurowy, 

socjalny, handlowo-usJugowy lub usJugowy, usytu-

owany na terenach zabudowy techniczno - produk-

cyjnej, sJuwący obsJudze dziaJalno`ci gospodarczej 

prowadzonej przez podmiot gospodarczy wyJącznie 

na tym terenie;  

5) dach ”Jaski ｦ dach o kącie nachylenia od  

0o do 15o, takwe dach odwrócony, w tym dach 

zielony;  
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6) dach wysoki ｦ dach dwuspadowy, naczóJko-

wy, czterospadowy, mansardowy, Jamany dach 

polski, wielospadowy, a takwe dach walcowy, zaJo-

wony na zasadniczej bryle budynku;  

7) dominanta przestrzenna ｦ obiekt budowlany, 

lub jego czę`ć, która koncentruje uwagę obserwa-

torów ze względu na wyrówniającą się wysoko`ć, 
wielko`ć lub formę architektoniczną;  

8) elewacje eksponowane ｦ elewacje widoczne 

z wawnych przestrzeni publicznych, takwe usytu-

owanych poza granicami obszaru objętego planem;  

9) elewacja parawanowa ｦ elewacja ”rzesJania-

jąca i zakJócająca odbiór widoku od strony ”óJnoc-

nej, na historyczną, naj”iękniejszą ”anoramę staro-

miejskiego ukJadu urbanistycznego;  

10) infrastruktura techniczna ｦ przewody i urzą-
dzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cie”Jownicze, 
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz inne, 

towarzyszące zabudowie;  

11) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 

usytuowania nadziemnych czę`ci budynków, mie-

rzoną od linii rozgraniczającej drogi do zewnętrznej 
krawędzi zasadniczej `ciany budynku lub jej najbliw-
szego punktu;  

12) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wyzna-

czająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania zabudo-

wy, mierzona od linii rozgraniczającej drogi do ze-

wnętrznej krawędzi zasadniczej `ciany budynku 

przeznaczenia podstawowego, lub jej najbliwszego 

punktu, w przypadku gdy jest ona nierównolegJa do 

drogi, przy czym:  

a) linia ta nie dotyczy czę`ci podziemnych bu-

dynku oraz balkonów, wykuszy, gzymsów, oka-

”ów, zadaszeL nad wej`ciami, elementów odwod-

nienia i detalu architektonicznego elewacji oraz in-

nych podobnych czę`ci budynku,  

b) linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną linią 

zabudowy dla innych budynków oraz wiat, je`li 
przepisy szczegóJowe planu nie stanowią inaczej;  

13) no`nik reklamowy ｦ budowla sJuwąca rekla-

mie, a takwe reklamy umieszczane na obiektach 

budowlanych i urządzeniach lub ich czę`ciach,  
z wyjątkiem szyldów skle”ów i ”rzedsiębiorstw oraz 

tablic informacyjnych instytucji;  

14) obszar przestrzeni publicznej ｦ rozumiany 

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym;  

15) o` widokowa ｦ widok na cenną ”anoramę 

lub obiekt, lub jego kolejne sekwencje, z ”unktów 

usytuowanych na linii, w kierunku okre`lonym na 

rysunku planu;  

16) ”asaw ｦ droga piesza lub ”rzej`cie piesze 

usytuowane w poziomie terenu, w caJo`ci lub czę-
`ci przykryte dachem ”rzeuroczystym;  

17) pierzeja zabudowy ｦ zes”óJ budynków usy-

tuowanych z zachowaniem ciągu elewacji fronto-

wych wzdJuw dróg lub terenów przestrzeni publicz-

nej:  

a) w zwartej pierzei zabudowy, `cianą bez otwo-

rów okiennych lub drzwiowych, przy granicy z są-
siednią dziaJką budowlaną,  

b) ”óJzwartej pierzei zabudowy, obejmującej min. 

3 budynki usytuowane w zwartej pierzei zabudowy, 

przy zachowaniu odlegJo`ci min. 4 m skrajnych 

budynków od granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej;  

18) promenada ｦ reprezentacyjna nadbrzewna 

spacerowa droga piesza, parkowa lub bulwarowa, 

biegnąca wzdJuw rzeki, takwe prowadzona na umoc-

nionym nabrzewu lub z wbudowanymi urządzeniami 
przeciwpowodziowymi;  

19) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie 

Normy i Branwowe Normy oraz przepisy prawa miej-

scowego obowiązujące na obszarze województwa 

opolskiego;  

20) ”rzestrzeL wymagająca specjalnego opra-

cowania - ”rzestrzeL reprezentacyjna, wymagająca 

szczególnej staranno`ci w zagospodarowaniu i wy-

”osaweniu, z uwzględnieniem ekspozycji oraz walo-

rów kulturowych i krajobrazowych otoczenia;  

21) przeznaczenie terenu ｦ forma zagospodaro-

wania lub dziaJalno`ci ustalonej w planie klasy prze-

znaczenia terenu lub grupy klas, które jako jedyne 

mowna sytuować na danym terenie lub w obiekcie;  

22) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ klasy prze-

znaczenia, które uzu”eJniają lub wzbogacają prze-

znaczenie terenu, sytuowane jako towarzyszące 

przeznaczeniu podstawowemu, nie zmieniające 

charakteru jego zagospodarowania i zabudowy;  

23) szczególne wymagania architektoniczne ｦ 

wymóg zapewnienia wysokich walorów architekto-

nicznych i kompozycyjnych, nakJadany na obiekt 

lub zes”óJ obiektów, poprzez szczególne uksztaJto-

wanie formy oraz stosowanie w elewacjach wyso-

kiej jako`ci materiaJów budowlanych;  

24) teren - fragment obszaru objętego planem, 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym lub liczbo-

wo-literowym;  

25) trasa rowerowa ｦ droga dla rowerów, rozu-

miana zgodnie z przepisami odrębnymi, zapewniają-
ca s”ójny, bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, 

obejmująca wydzielone `ciewki rowerowe lub tew 
wydzielone pasy dla ruchu rowerów;  

26) wiewa widokowa ｦ obiekt budowlany umow-
liwiający obserwację widoków;  

27) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawający 

procentowy udziaJ powierzchni zabudowy budyn-

ków, w powierzchni dziaJki budowlanej lub terenu, 

zgodnie z przepisami szczegóJowymi;  
28) wymogi konserwatorskie ｦ wymogi dot. za-

gospodarowania strefy B ｦ ochrony konserwator-

skiej i ochrony obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ochroną konserwatorską, 
okre`lone w przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków;  
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29) zieleL towarzysząca - zieleL przydomowa, 

ozdobna i izolacyjna, w tym towarzysząca zabyt-

kowym zaJoweniom przestrzennym i budynkom,  

a w pasie drogowym zieleL przydrowna;  
30) zjazd - zjazd z drogi na dziaJkę lub teren dla 

”ojazdów samochodowych.  

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów  

 

§ 7.1. Na obszarze objętym planem liniami roz-

graniczającymi wydziela się tereny o nastę”ującym 

przeznaczeniu:  

1) MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej (§ 40-41);  

2) UM ｦ tereny zabudowy usJugowo - mieszka-

niowej (§ 42-43);  

3) U ｦ tereny zabudowy usJugowej (§ 44-45);  

4) US ｦ tereny sportu i rekreacji (§ 46);  

5) RZ - tereny rolnicze (§ 47);  

6) PU - tereny produkcyjno-usJugowe (§ 48-49);  

7) PP ｦ tereny obiektów produkcyjnych, skJa-

dów i magazynów (§ 50);  

8) ZP ｦ tereny zieleni urządzonej (§ 51-52);  

9) ZS - tereny zieleni nieurządzonej (§ 53);  

10) ZZ(....) - obszary zagrowone ”owodzią (§ 54);  

11) WS ｦ tereny wód powierzchniowych (§ 55);  

12) KS ｦ tereny urządzeL komunikacji (§ 56-57);  

13) KP - tereny ”laców (§ 58);  

14) KD ｦ tereny dróg publicznych, w tym:  

a) KDG - gJównych (§ 59),  

b) KDL ｦ lokalnych (§ 60),  

c) KDD ｦ dojazdowych (§ 61-63),  

d) KDP ｦ pieszych (§ 64-65);  

15) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 66-69);  

16) KW ｦ tereny komunikacji wodnej (§ 70-71);  

17) E ｦ tereny infrastruktury elektroenergetycz-

nej (§ 72);  

18) K ｦ tereny infrastruktury kanalizacyjnej (§ 73-74).  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) przeznaczenie podstawowe oraz, w zalewno-

`ci od potrzeb, przeznaczenie uzu”eJniające, a takwe 

zasady ksztaJtowania zabudowy i wskauniki zago-

spodarowania ustala się w przepisach szczegóJo-

wych planu;  

2) przepisy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

Jącznie, przy czym przepisy ogólne są nadrzędne  

w stosunku do ”rze”isów szczegóJowych.  
 

§ 8. Ustala się grupy klas przeznaczenia tere-

nów:  
1) zabudowa mieszkaniowa, obejmująca nastę-

”ujące klasy przeznaczenia terenu:  

a) mieszkania towarzyszące ｦ to czę`ci budyn-

ków niemieszkalnych, w których znajdują się nie 

więcej niw 2 lokale mieszkalne,  

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ ro-

zumiana zgodnie z przepisami odrębnymi, lub zes”óJ 
takich budynków wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi, związanymi z ich obsJugą, oraz 

zielenią towarzyszącą,  
c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ to 

budynek mieszkalny nie będący budynkiem miesz-

kalnym jednorodzinnym, w rozumieniu ”rze”isów 

odrębnych, lub zes”óJ takich budynków, a takwe 

czę`ci budynków niemieszkalnych, w których usy-

tuowane są więcej niw 2 lokale mieszkalne, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zwią-
zanymi z ich obsJugą, oraz zielenią towarzyszącą;  

2) zabudowa usJugowa, obejmujące nastę”ujące 

klasy przeznaczenia terenu:  

a) bez”ieczeLstwo publiczne ｦ to tereny i obiek-

ty policji, strawy miejskiej, agencji ochrony, strawy 

”owarnej, strawy wodnej i pogotowia wodnego,  

b) biura ｦ to obiekty i powierzchnie wykorzy-

stywane przez organizacje i stowarzyszenia spo-

Jeczne, polityczne, gospodarcze, religijne oraz zwią-
zane z obsJugą administracyjno-socjalną, obsJugą 

pocztowo-telekomunikacyjną, zarządzaniem, do-

radztwem, finansami, ubezpieczeniami, obsJugą 

nieruchomo`ci, ”o`rednictwem, archiwizowaniem, 

obsJugą turystyki, dziaJalno`cią wydawniczą lub 

mediami, reklamą, a takwe biura ”rojektów, prawni-

cze, notarialne i inne o podobnym charakterze,  

z wyjątkiem administracji publicznej,  

c) gastronomia ｦ to restauracje, bary, herbaciar-

nie, kawiarnie, cukiernie, koktajl bary, winiarnie, 

puby, tawerny, gospody, stoJówki, takwe wraz  

z usJugami cateringowymi,  

d) handel detaliczny ｦ to obiekty i powierzchnie 

detalicznej s”rzedawy towarów konsumentom,  

o powierzchni s”rzedawy do 400 m2, wraz z obiek-

tami i urządzeniami towarzyszącymi, z wyjątkiem 

handlu pojazdami, s”rzętem budowlanym, rolniczym 

i ich czę`ciami, materiaJami budowlanymi, maso-

wymi oraz paliwami do ”ojazdów mechanicznych,  

e) obsJuga zwierząt ｦ to poradnie i przychodnie 

weterynaryjne, hotele dla zwierząt oraz szkoJy tre-

sury zwierząt, z wyjątkiem usJug wymagających 

staJego pobytu zwierząt,  
f) opieka medyczna i s”oJeczna ｦ to zakJady 

lecznictwa zamkniętego, o`rodki zdrowia, przy-

chodnie, poradnie, ambulatoria, laboratoria, jed-

nostki ratownictwa medycznego, stacje krwiodaw-

stwa i dializ, banki organów i krwi, zakJady rehabili-

tacji leczniczej oraz wJobki, pogotowia o”iekuLcze, 
domy pomocy s”oJecznej, domy umowliwiające 

zamieszkanie lub pobyt ludzi niesamodzielnych lub 

s”oJecznie pokrzywdzonych, takie jak domy samot-

nych matek, domy seniora, schronisko dla bezdom-

nych, o`rodek dla nieletnich, hospicjum, o`rodek dla 

ofiar przemocy i emigrantów, oraz inne o podobnym 

charakterze,  

g) rekreacja ｦ to obiekty i powierzchnie umowli-
wiające odnawianie siJ fizycznych i psychicznych za 

”omocą równych form aktywno`ci umysJowej lub 

fizycznej takie jak sauny, salony masawu, solaria, 
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Jaunie, siJownie, sale do aerobiku, fitness, jogi, taL-
ca,  

h) rozrywka ｦ to dyskoteki, sale taneczne, klu-

by, kabarety, kasyna, salony gier, sale bilardowe, 

kręgielnie, kawiarnie internetowe oraz inne o po-

dobnym charakterze, wykorzystywane do prowa-

dzenia dziaJalno`ci rozrywkowej, z wyjątkiem sezo-

nowych usJug rozrywki,  

i) sezonowe bazy turystyczne ｦ to pola namioto-

we, karawaningowe oraz pola i miejsca biwakowe,  

j) sezonowe usJugi rozrywki ｦ to powierzchnie 

sJuwące sezonowej lokalizacji cyrku, wesoJego mia-

steczka, lunaparku i innych urządzeL rozrywkowych, 

stanowiących tymczasowe obiekty budowlane,  

k) urządzenia turystyki i rekreacji wodnej ｦ to 

”rzystaL wodna lub marina `ródlądowa, zajmujące 

teren na brzegu rzeki, na lądzie i na wodzie, przy-

stosowane do przybijania, cumowania i postoju 

niewielkich jednostek ”Jywających przeznaczonych 

lub uwywanych do przewozu osób, uprawiania spor-

tu lub rekreacji, celów gastronomicznych i hotelo-

wych, ratowania wycia lub mienia (kajaki, Jódki, 
waglówki, tramwaje wodne itp.), a takwe jako przy-

stanie ”Jywające lub zakJady ką”ielowe, wraz  

z związaną z nimi infrastrukturą tj. obiektami i urzą-
dzeniami takimi jak pomosty, keje, dalby, obiekty 

sanitarne, magazyny, hangary, z wyjątkiem stacji 

paliw,  

l) usJugi bytowe ｦ to punkty usJug szewskich, 

zegarmistrzowskich, `lusarskich, fryzjerskich, ko-

smetycznych, stylistycznych, optycznych, szklar-

skich, pralniczych, fotograficznych, kserograficz-

nych, introligatorskich, internetowych, wykonywa-

nia ”ieczątek, a takwe punkty napraw i wy”owycza-

nia s”rzętu, artykuJów uwytku osobistego i domo-

wego oraz inne o podobnym charakterze,  

m) usJugi drobne ｦ to usJugi `wiadczone w ra-

mach wykonywania wolnego zawodu oraz `wiad-

czone indywidualnie przez jednoosobowe podmioty 

gospodarcze takie jak indywidualne praktyki lekar-

skie, weterynaryjne, projektowe, geodezyjne, praw-

nicze, rachunkowo-księgowe, doradcze, detektywi-

styczne, związane z tJumaczeniami, sekretarskie, 

obsJugi finansowej i ubezpieczeniowej,  

n) usJugi ksztaJcenia ｦ to obiekty i powierzchnie 

wykorzystywane przez niepubliczne szkoJy arty-

styczne i specjalistyczne (nauczające języków, taL-
ca, rysunku, aktorstwa itp.), ws”omagające proces 

nauczania, a takwe oferujące prowadzenie kursów  

i szkoleL oraz naukę jazdy pojazdami,  

o) usJugi kultury ｦ to obiekty i powierzchnie sJu-

wące kulturze, sztuce lub wystawiennictwu oraz ich 

upowszechnianiu i popularyzacji takie jak teatr, 

wielofunkcyjne sale widowiskowe, sale koncerto-

we, kina, muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 

mediateki, centra i punkty informacyjne, domy kul-

tury i `wietlice, studia i pracownie artystyczne, 

wy”owyczalnie no`ników elektronicznych, z wyjąt-

kiem bibliotek,  

p) usJugi o`wiaty i nauki ｦ to przedszkola, szkoJy 

podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe, 

uczelnie wywsze i ich filie oraz instytuty naukowo-

badawcze,  

q) usJugi turystyki ｦ to budynki zakwaterowania 

turystycznego takie jak hotel, motel, pensjonat, 

zajazd, gospoda, dom go`cinny, dom wycieczkowy, 

schronisko turystyczne wraz z obiektami oraz urzą-
dzeniami towarzyszącymi, z wyjątkiem agroturysty-

ki i sezonowych baz turystycznych,  

r) usJugi sportu - to obiekty i powierzchnie umow-
liwiające uprawianie sportu takie jak hale sportowe, 

sale gimnastyczne, kryte baseny i lodowiska, 

o`rodki i kluby sportowe (wspinaczkowe, rolkowe, 

rowerowe itp.),  

3) uwytki rolne, obejmujące nastę”ującą klasę 

przeznaczenia terenu:  

a) uwytki zielone ｦ to Jąki trwaJe i pastwiska 

trwaJe wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami 

`ród”olnymi i ”rzydrownymi, drogami rolniczymi, 

urządzeniami związanymi z gos”odarką wodną, 
ochroną ”rzeciw”owodziową lub ”rzeciw”owarową;  

4) zabudowa techniczno-produkcyjna, obejmują-
ca nastę”ujące klasy przeznaczenia terenu:  

a) bazy maszyn i urządzeL ｦ to bazy logistyczne, 

transportowe, spedycyjno-transportowe, spedycyj-

ne, budowlane oraz inne o podobnym charakterze,  

b) handel pojazdami ｦ to obiekty i powierzchnie 

s”rzedawy ”ojazdów samochodowych, maszyn 

budowlanych i rolniczych, ciągników, a takwe ich 

wynajem,  

c) magazyny i handel hurtowy ｦ to obiekty  

i powierzchnie skJadowania i magazynowania, 

sortowania, konfekcjonowania, handlu hurtowego 

i wysyJkowego, a takwe handel detaliczny mate-

riaJami budowlanymi oraz inne o podobnym cha-

rakterze, z wyjątkiem towarów masowych i gieJd 

towarowych,  

d) naprawa ”ojazdów ｦ to obiekty i powierzch-

nie usJug wykonywanych w zakresie remontów, 
napraw, konserwacji ”ojazdów, s”rzętu budowla-

nego, rolniczego i innych urządzeL, takie jak usJugi 
mechaniczne, blacharskie, lakiernicze, wulkaniza-

cyjne, elektrotechniczne i elektroniczne, wymiany 

czę`ci lub akcesoriów,  
e) obsJuga ”ojazdów ｦ to obiekty i powierzchnie 

usJug wykonywanych w zakresie obsJugi ”ojazdów 

silnikowych takie jak diagnostyka ”ojazdów, wyko-

nywanie ”rzeglądów technicznych, myjnie, pomoc 

drogowa oraz inne o podobnym charakterze, z wy-

jątkiem stacji paliw,  

f) produkcja drobna ｦ to obiekty i powierzchnie 

wykorzystywane do prowadzenia dziaJalno`ci wy-

twórczej lub usJugowej zakJadu rzemie`lniczego 

takie jak stolarstwo, `lusarstwo, kamieniarstwo,  

a takwe drobna produkcja innych wyrobów, rozma-

itych artykuJów i s”rzętu,  
g) produkcja energii ｦ to produkcja energii elek-

trycznej lub cie”Ja z biogazu lub biomasy, a takwe 
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instalacje pozyskiwania i przetwarzania energii sJo-

necznej i wód (maJe elektrownie wodne MEW),  

h) produkcja - to obiekty i powierzchnie wyko-

rzystywane do prowadzenia dziaJalno`ci produkcyj-

nej, wytwórczej lub ”rzetwórczej oraz inne o po-

dobnym charakterze,  

i) stacje paliw - to staje paliw ”Jynnych, samo-

dzielne stacje gazu ”Jynnego i stacje kontenerowe, 

bazy paliw ”Jynnych i bazy paliw gazowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi,  
j) urządzenia gospodarki odpadami ｦ to obiekty, 

powierzchnie i instalacje związane z skupem, se-

gregacją, ”rzeJadunkiem, odzyskiem, unieszkodli-

wianiem i skJadowaniem od”adów; nie dotyczy to 

od”adów ”owstaJych w wyniku prowadzonej dzia-

Jalno`ci gospodarczej, czasowo gromadzonych na 

wJasnej dziaJce, oraz komunalnych osadów `cieko-

wych gromadzonych na terenie oznaczonym sym-

bolem 1K, które ”odlegają zagospodarowaniu zgod-

nie z decyzją wJa`ciwego organu zatwierdzającą 

program gospodarki odpadami;  

5) zieleL i wody, obejmujące nastę”ujące klasy 

przeznaczenia terenu:  

a) ogród ozdobny - to zaJowenie ogrodowe, kom-

ponowane, zagospodarowane zielenią niską i `re-

dniowysoką, z urządzeniami wypoczynku codzien-

nego i elementami maJej architektury takimi jak 

fontanny i rzeuby, wykorzystywany jako miejsce 

rekreacji, dostę”ny na zasadach okre`lonych przez 

wJa`ciciela,  
b) terenowe urządzenia sportu ｦ to otwarte, te-

renowe urządzenia do uprawiania sportu takie jak 

boiska, korty tenisowe, biewnie, skocznie, `ciewki 
zdrowia, `ciany wspinaczkowe, trasy rowerowe, 

rolkowe i saneczkowe, ”lawe i ką”ieliska, lodowiska 

odkryte oraz inne o podobnym charakterze, z wy-

jątkiem tras s”ortów motorowych,  

c) wody powierzchniowe ｦ to cieki naturalne  

i kanaJy, wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
związanymi z gos”odarką wodną i ochroną prze-

ciw”owodziową,  
d) zieleL urządzona ｦ to urządzony teren, zago-

spodarowany zielenią niską, z dopuszczeniem ziele-

ni wysokiej, urządzeL rekreacji i wypoczynku co-

dziennego oraz elementów maJej architektury, wy-

korzystywany jako ogólnodostę”ne miejsce rekre-

acji,  

e) zieleL nieurządzona ｦ to zieleL naturalna lub 

”óJnaturalna stanowiąca obudowę biologiczną na-

brzewy wód powierzchniowych;  

6) infrastruktura komunikacyjna, obejmująca na-

stę”ujące klasy przeznaczenia terenu:  

a) droga piesza ｦ to droga dla ruchu pieszego,  

z dopuszczeniem ruchu rowerów,  
b) droga pieszo-jezdna - to droga dla ruchu pie-

szego i ruchu rowerów, z dopuszczeniem ruchu 

”ojazdów, na której pieszy ma pierwszeLstwo przed 

rowerem i pojazdem,  

c) droga-ulica - rozumiana zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  
d) droga wewnętrzna ｦ to droga, parking oraz 

plac przeznaczony do ruchu ”ojazdów, niezaliczone 

do dróg publicznych i nie zlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg,  
e) droga wodna - to `ródlądowy szlak komuni-

kacyjny OdrzaLskiej Drogi Wodnej, wraz z towarzy-

szącymi urządzeniami związanymi z gos”odarką 

wodną i ochroną ”rzeciw”owodziową,  
f) obiekty parkowania ｦ to zes”oJy garawy i par-

kingi wielopoziomowe,  

g) plac wewnętrzny ｦ to wydzielony dziedziniec 

wewnętrzny, stanowiący niezadaszoną, reprezenta-

cyjną ”rzestrzeL w zespole budynków, przeznaczo-

ną wyJącznie dla ruchu pieszego, wraz z zielenią 

kom”onowaną i elementami maJej architektury, 

”odnoszącymi ”restiw terenu, dostę”ny na zasadach 

okre`lonych przez wJa`ciciela,  
h) przystanek wodny ｦ to teren na brzegu rzeki, 

na lądzie i na wodzie, przystosowany do przybija-

nia, cumowania i postoju jednostek ”Jywających 

przeznaczonych lub uwywanych do przewozu osób, 
za”ewniających nowoczesną obsJugę ”rzewozów 

”asawerskich i turystycznych na trasie relacji Wro-

cJaw ｦ Brzeg - Opole, a takwe sJuwących ratowaniu 

wycia lub mienia, wraz z związaną z nim infrastruk-

turą, z wyjątkiem stacji paliw,  

i) urządzenia parkowania ｦ to miejsca parkingo-

we dla ”ojazdów, lub ich zes”oJy, sytuowane  

w poziomie terenu, z wyjątkiem miejsc parkingo-

wych dla ”ojazdów ”rzewowących materiaJy nie-

bezpieczne;  

7) infrastruktura techniczna, obejmująca nastę-
”ujące klasy przeznaczenia terenu:  

a) urządzenia elektroenergetyczne ｦ to rozdziel-

nie sieciowe i stacje transformatorowe SN,  

b) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - to insta-

lacje oczyszczania `cieków przed odprowadzeniem 

ich do odbiornika, wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, takwe wraz z urządzeniami gospo-

darki odpadami związanymi wyJącznie z oczyszcza-

niem `cieków,  
c) urządzenia kanalizacyjne ｦ to przepompownie 

`cieków, urządzenia ”odczyszczające `cieki, osad-

niki oraz inne urządzenia na sieciach kanalizacyj-

nych,  

d) infrastruktura telekomunikacyjna ｦ to prze-

wody i urządzenia telekomunikacyjne, rozumiane 

zgodnie z przepisami odrębnymi, takwe infrastruktu-

ra telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaJywaniu,  
e) urządzenia przeciwpowodziowe ｦ to budowle 

przeciwpowodziowe rozumiane zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi, wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie, tworzące s”ójny system ochrony 

obszaru przed ”owodzią, z wyjątkiem ”olderów 

przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych  

i suchych zbiorników przeciwpowodziowych,  
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f) stacje pomiarowe ｦ to stacje pomiarowe i wo-

dowskazowe, takwe zautomatyzowane.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego  

 

§ 9.1. Na obszarze objętym planem nastę”ujące 

elementy ukJadu przestrzennego wymagają uksztaJ-
towania i rewaloryzacji:  

1) teren Placu Drzewnego, oznaczony symbolem 

1ZP i 2KS, wraz z drogą KDL;  

2) nabrzewe Odry, obejmujące tereny oznaczone 

symbolem 2ZP, 1KDP i 2KDP;  

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczony symbolem 1MW;  

4) teren zabudowy usJugowo-mieszkaniowej, 

oznaczony symbolem 2UM.  

2. W celu zachowania historycznie uksztaJtowa-

nego placu miejskiego, stanowiącego dawny ｭtarg 

bydlęcyｬ, jako terenu niezabudowanego, wykorzy-

stywanego dla celów rekreacji i rozrywki oraz im-

prez masowych, a takwe w celu zwiększenia jego 

rangi w przestrzeni miasta, dla terenów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1:  

1) nakazuje się:  
a) zapewnienie wysokich standardów uwytko-

wych i estetycznych zagospodarowania,  

b) zapewnienie ”owiązaL pieszych i rowerowych 

ze staromiejskim centrum, atrakcyjnie skompono-

wanymi przestrzeniami publicznymi,  

c) uksztaJtowanie `cian urbanistycznych wokóJ 
Placu Drzewnego w formie pierzei zabudowy;  

2) zagospodarowanie terenu Placu Drzewnego 

nalewy ”rzystosować do organizacji imprez maso-

wych, zgodnie z przepisami szczegóJowymi planu.  

3. W celu poprawy wizerunku miasta oraz 

rozwoju s”ortów wodnych, rekreacji przywodnej  

i turystyki, dla terenów, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, ustala się:  
1) kom”leksową rewaloryzację i ”o”rawę zago-

spodarowania nabrzewy Odry, obejmującą u”orząd-

kowanie zieleni wysokiej i `redniowysokiej, uksztaJ-
towanie nabrzewa oraz budowę promenad, tarasów 

widokowych i ciągów spacerowych, z uwzględnie-

niem ochrony przeciwpowodziowej;  

2) obowiązek ksztaJtowania zagospodarowania 

w s”osób:  
a) zwiększający atrakcyjno`ć terenów oraz za-

chęcający do rekreacji, wypoczynku i uprawiania 

s”ortów wodnych, w tym takwe poprzez sytuowa-

nie obiektów i urządzeL za”ewniających obsJugę 

rekreacji i turystyki wodnej i przywodnej,  

b) ”odnoszący ”restiw terenów oraz jako`ć prze-

strzeni publicznych, z uwzględnieniem rangi kultu-

rowej miejsca oraz ich ekspozycji ze staromiejskiego 

centrum i Parku NadodrzaLskiego.  

4. W celu wyksztaJcenia kompletnych i czytel-

nych zes”oJów zabudowy, poprawy standardów 

ich zagospodarowania, a takwe w celu poprawy 

jako`ci krajobrazu kulturowego dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

i terenów zabudowy usJugowo-mieszkaniowej,  

o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się obowią-
zek:  

1) rewaloryzacji zabudowy objętej ochroną kon-

serwatorską;  
2) twórczego uzu”eJnienia i do”eJnienia kwarta-

Jów zabudowy przy zachowaniu s”ójno`ci sposobu 

usytuowania i rozwiązaL architektonicznych zabu-

dowy;  

3) koncentracji w zabudowie nabrzewy Odry 

usJug sku”iających wycie kulturalne i rozrywkowe,  

a takwe uksztaJtowania elewacji budynków, jako 

elewacji eksponowanych ze staromiejskiego cen-

trum i Parku NadodrzaLskiego;  
4) zagospodarowania wnętrz międzyblokowych 

jako przestrzeni ws”ólnych oraz ich rewaloryzacji.  

 

§ 10.1. Na obszarze objętym planem ustala się 

granice obszarów wymagających rehabilitacji istnie-

jącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obejmu-

jące zes”óJ zabudowy:  

1) ”o”rzemysJowej dawnej garbarni, oznaczony 

symbolem 1U, 2U, KP, 1KS, 3KDW i 2KW;  

2) ”rzemysJowej ws”óJczesnej, oznaczony sym-

bolem PP i 1KDW.  

2. W celu zachowania zes”oJu zabudowy o wy-

sokich walorach kulturowych, ograniczenia uciąwli-
wo`ci funkcjonowania ”rzemysJu w obszarze Natu-

ra 2000, zapobiegania ”rzeksztaJceniom funkcjonal-

no-przestrzennym nie”owądanym z punktu widzenia 

lokalnego interesu publicznego, poprawy jako`ci 
przestrzeni miejskiej, dla terenów zabudowy po-

”rzemysJowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

ustala się obowiązek:  
1) ”rzeksztaJcenia funkcjonalnego terenów po-

”rzemysJowych w centrum rekreacyjno-usJugowe 

ｭGARBARNIAｬ, z dominującym udziaJem usJug re-

kreacji, sportu, kultury, gastronomii i obsJugi tury-

styki;  

2) zachowania historycznych zasad kompozycji 

zes”oJu zabudowy pofabrycznej, w tym szczególnie 

ukJadu budynków i dróg wewnętrznych;  
3) ”rzeksztaJcenia:  
a) dawnego ogrodu przy willi fabrykanta w plac, 

oznaczony symbolem KP, sJuwący do komunikacji 

pieszej ”omiędzy obiektami usJugowymi oraz do 

organizacji imprez okoliczno`ciowych, związanych  

z usJugami centrum rekreacyjno-usJugowego,  
b) dróg wewnętrznych, w czę`ci lub caJo`ci,  

w drogi piesze w formie ”asawy, z uwzględnieniem 

ochrony ”owarowej zes”oJu zabudowy;  

4) rewitalizacji i rewaloryzacji dawnego portu 

oraz zaniedbanych i zdegradowanych budynków  

i przestrzeni;  
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5) rozbiórki lub zmiany architektury budynków 

dysharmonijnych, w celu osJabienia ich negatywne-

go oddziaJywania oraz czytelnego uksztaJtowania 

`cian urbanistycznych wokóJ Placu Drzewnego;  

6) rewitalizacji dawnego portu jako przystanku 

wodnego oraz zapewnienia jego ”owiązaL pieszych 

z centrum rekreacyjno-usJugowym ｭGARBARNIAｬ  
i staromiejskim centrum, atrakcyjnie skomponowa-

nymi przestrzeniami publicznymi;  

7) zapewnienia kompleksowych dziaJaL obejmu-

jących przygotowanie i organizację procesu prze-

ksztaJcenia i rehabilitacji zes”oJu zabudowy, w tym 

szczególnie podejmowanie dziaJaL poprzez partner-

stwo publiczno-prywatne lub partnerstwo wielu 

”omiotów gospodarczych.  

3. W celu poprawy walorów krajobrazu, stan-

dardów zabudowy i zagospodarowania terenów 

oraz obsJugi komunikacyjnej dla terenów zabudowy 

”rzemysJowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala 

się:  
1) nakaz przebudowy istniejącego zdewastowa-

nego obiektu wielkogabarytowego, za”ewniającej 
zmianę jego gabarytów lub ”o”rawę estetyki ele-

wacji;  

2) dopuszcza się rozbiórkę obiektu oraz ”odziaJ 
terenu, pod warunkiem budowy nowego odcinka 

drogi, oznaczonej symbolem 1KDW.  

 

§ 11.1. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego na 

obszarze objętym planem:  

1) je`li przepisy szczegóJowe planu nie stanowią 

inaczej, to na terenach dopuszcza się sytuowanie 

budynków gospodarczych i towarzyszących, zieleni 

towarzyszącej, maJej architektury oraz uzbrojenia 

terenu, je`li nie kolidują z istniejącą lub ”lanowaną 

zabudową;  
2) dopuszcza się sytuowanie budynku, zwróco-

nego `cianą bez otworów okiennych i drzwiowych 

w stronę granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną  

w odlegJo`ci 1,5 m od tej granicy, lub bez”o`rednio 

przy tej granicy w przypadkach:  

a) dopuszczonych przepisami szczegóJowymi 
planu,  

b) okre`lonych w przepisach odrębnych,  
c) odbudowy, przebudowy, nadbudowy i rozbu-

dowy istniejącej zabudowy;  

3) nowe budynki, sytuowane w pierzei zabudo-

wy, ksztaJtować nawiązując ”odziaJami elewacji  

i detalem architektonicznym do zabudowy sąsiedniej;  

4) z zastrzeweniem pkt 5, w budynku nakazuje 

się zachowanie:  

a) jednolitej pod względem materiaJów i podzia-

Jów stolarki okiennej i drzwiowej,  

b) jednolitej kolorystyki `cian elewacji oraz deta-

lu architektonicznego,  

c) rodzaju materiaJu i koloru pokrycia dachu  

w przypadku rozbudowy, przebudowy i remontu 

segmentów lub czę`ci budynku,  

d) jednolitych form do`wietlenia poddasza uwyt-

kowego oraz sposobu jego sytuowania na ”oJaci 
dachowej;  

5) dopuszcza się:  
a) wprowadzenie równych ”odziaJów stolarki 

okiennej je`li wynika to z projektu zmiany wyglądu 

caJej elewacji,  

b) wprowadzenie równych kolorów na elewacji 

je`li wynika to z projektu kolorystyki elewacji,  

c) ”rzebudowę balkonów i logii, a takwe usytu-

owanie okien na dachu budynku, je`li wynika to  

z projektu caJej elewacji budynku.  

2. W kolorystyce:  

1) elewacji budynków stosować odcienie kolo-

rów pastelowych;  

2) dachów wysokich stosować materiaJ w od-

cieniach koloru czerwonego, brązowego i grafito-

wego.  

3. Nalewy za”ewnić iluminację:  
1) staJą ｦ zabytkom, o których mowa w § 19  

i § 20, oraz najbardziej warto`ciowym pod wzglę-
dem kulturowym obiektom i budynkom, usytuowa-

nym wzdJuw linii brzegowej Odry i KanaJu OdrzaL-
skiego;  

2) okoliczno`ciową - związaną z imprezami ma-

sowymi oraz ze `więtami i imprezami okoliczno-

`ciowymi, wzbogacającą iluminację staJą przestrze-

ni publicznych.  

4. Dla przestrzeni wymagających specjalnego 

opracowania ustala się obowiązek:  
1) kompleksowego projektowania i realizacji za-

gospodarowania terenu;  

2) zachowania s”ójnych form maJej architektury 

i o`wietlenia;  
3) stosowania materiaJów naturalnych lub szla-

chetnych;  

4) ksztaJtowania zagospodarowania w s”osób 

s”ójny z sąsiednimi przestrzeniami wymagającymi 
specjalnego opracowania.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego  

 

§ 12.1. Z zastrzeweniem ust. 2, na obszarze ob-

jętym planem zakazuje się lokalizacji:  

1) ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko, o których mowa w przepisach 

odrębnych, z wyjątkiem ”rzedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
które zwolnione zostaJy ze s”orządzenia raportu na 

podstawie postanowienia wJa`ciwego organu;  

2) zakJadów stwarzających zagrowenie wystą-
pienia ”owawnych awarii, o których mowa w prze-

pisach odrębnych;  
3) dziaJalno`ci i ”rzedsięwzięć, o których mowa 

w § 28 ust. 1.  

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie do-

tyczy:  
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1) infrastruktury technicznej;  

2) terenu oznaczonego symbolem KDG, 1KW, 

2KW i 1K;  

3) urządzeL przeciwpowodziowych;  

je`li zostaną s”eJnione wymogi § 14.  

3. W dziaJalno`ci gospodarczej stosować roz-

wiązania techniczne, technologiczne i organiza-

cyjne:  

1) gwarantujące dotrzymanie standardów jako`ci 
`rodowiska i standardów emisyjnych, okre`lonych 

w przepisach odrębnych, w tym szczególnie nalewy:  
a) stosować rozwiązania ograniczające emisję 

haJasu,  
b) stosować hermetyzację produkcji przy techno-

logiach stwarzających zagrowenia ponadnormatywne,  

c) stosować paliwa niskoemisyjne lub urządzenia 

niskoemisyjne, za”ewniające dotrzymanie obowią-
zujących norm emisji zanieczyszczeL w lokalnych  

i w indywidualnych systemach grzewczych,  

d) wykorzystać energię odnawialną i paliwa eko-

logiczne w zasilaniu energetycznym budynków oraz 

w gospodarce komunalnej;  

2) wykluczające skawenie lub zakawenie `rodowiska;  
3) minimalizujące negatywne skutki dla `rodowi-

ska i ludzi w przypadku wystą”ienia powodzi;  

4) zachowujące optymalne warunki wystę”owa-

nia gatunków ”taków, dla których ustanowiony 

zostaJ obszar Natura 2000 w okresie lęgowym, 
”rzelotów i zimowisk.  

4. Powierzchnie narawone na zanieczyszczenia 

substancjami szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do 

wód lub do ziemi, nalewy uszczelnić, zabez”ieczyć 

przed s”Jywem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJe 

oraz wy”osawyć w urządzenia oczyszczające i za-

bez”ieczające przed przedostaniem się substancji 

zagrawających `rodowisku naturalnemu wód i ziemi.  

5. Zakazuje się:  
1) wprowadzania nieczyszczonych `cieków do 

`rodowiska, w tym rolniczego wykorzystania `cie-

ków;  
2) ”rzeksztaJcania rzeuby terenu oznaczonego 

symbolem RZ, ZZ(RZ) i ZS, z wyjątkiem przeksztaJ-
ceL związanych z gos”odarką wodną i ochroną 

przed ”owodzią.  
6. Zakazuje się sytuowania obiektów budowla-

nych, których funkcjonowanie powoduje emisję 

haJasu ”rzekraczającą dopuszczalne poziomy, okre-

`lone przepisami odrębnymi, z wyjątkiem terenu 

sJuwącego organizacji imprez masowych, oznaczo-

nego symbolem 1ZP.  

7. Zgodnie z przepisami odrębnymi, okre`lają-
cymi dopuszczalne poziomy haJasu, teren oznaczo-

ny symbolem:  

1) 1MW i 2MW ｦ jest terenem zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-

rowego;  

2) 1UM i 2UM ｦ jest terenem mieszkaniowo ｦ 

usJugowym.  

8. Budynki lub pomieszczenia przeznaczone na 

staJy pobyt ludzi, ”odlegające ochronie na podsta-

wie ”rze”isów odrębnych w zakresie ochrony przed 

haJasem i wibracjami, usytuowane na terenach nie 

wymienionych w ust. 7 oraz w odlegJo`ci do 40 m 

od linii rozgraniczającej drogi KDG, nalewy ksztaJto-

wać i zabez”ieczyć przed haJasem i drganiami po-

przez stosowanie skutecznych rozwiązaL prze-

strzennych i technicznych, za”ewniających wJa`ci-

we warunki akustyczne w budynkach.  

 

§ 13.1. Odpady bytowe i komunalne odpro-

wadzić na skJadowisko komunalne. Minimalizo-

wać ilo`ć wytwarzanych od”adów, gromadzić  

z uwzględnieniem ich segregacji, w s”osób bez-

pieczny dla `rodowiska.  
2. Z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi od-

padami, wytworzonymi podczas budowy i eksplo-

atacji obiektów budowlanych, postę”ować zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w szczególno`ci nalewy 

za”ewnić odbiór tych od”adów przez podmioty 

”osiadające odpowiednie zezwolenia.  

3. Masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 

obszarze objętym planem, wykorzystać do podnie-

sienia poziomu i uksztaJtowania terenów oznaczo-

nych symbolem 1MW, 2UM, 2PU, 1ZP, US, 1KS, 

2KS, KP i 1K, lub do rekultywacji terenów wskaza-

nych przez burmistrza.  

 

§ 14.1. Wskazuje się granice ustanowionego 

obszaru Natura 2000 OSO Grądy OdrzaLskie, sta-

nowiącego obszar specjalnej ochrony ”taków, 
obejmującego caJy obszar objęty planem.  

2. Dopuszcza się korektę granic obszaru, o któ-
rym mowa w ust. 1, wyJącznie w przypadku uza-

sadnionym naturalnymi zmianami stwierdzonymi  

w wyniku monitoringu i nadzoru, na zasadach okre-

`lonych przepisami odrębnymi.  
3. W granicach obszaru Natura 2000 OSO Grą-

dy OdrzaLskie zabrania się podejmowania dziaJaL 

mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJa-

niami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele 

ochrony, w szczególno`ci na:  

1) gatunki ”taków, dla których ochrony zostaJ 
on wyznaczony, oraz ich siedliska;  

2) integralno`ć obszaru lub jego s”ójno`ć z in-

nymi obszarami Natura 2000.  

4. Dopuszcza się odstę”stwa od zakazów,  
o których mowa w ust. 3, z zachowaniem trybu 

okre`lonego w przepisach odrębnych, z zastosowa-

niem kompensacji przyrodniczej.  

 

§ 15.1. W celu zapewnienia swobodnej migracji 

zwierząt oraz ich dostę”u do wody zakazuje się 

grodzenia nieruchomo`ci ”oJowonych na terenach 

oznaczonych symbolem RZ, ZS, 1ZP, 2ZP i ZZ(RZ), 

z wyjątkiem urządzeL turystyki i rekreacji wodnej.  
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2. W gospodarce wodnej oraz ochronnie prze-

ciwpowodziowej stosować rozwiązania:  
1) za”ewniające migrację zwierząt w dolinie rze-

ki, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków pta-

ków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;  

2) Jagodzące potencjalne negatywne skutki od-

dziaJywania obiektów budowlanych.  

3. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić 

regionalnego dyrektora ochrony `rodowiska, a jeweli 
to nie jest mowliwe - burmistrza.  

4. Obejmuje się ochroną pojedyncze drzewa  

i szpalery drzew, wskazane na rysunku planu:  

1) zakazuje się podejmowania w obrębie rzutu 

korony drzewa robót i innych dziaJaL mogących 

s”owodować zniszczenie, uszkodzenie lub szkodli-

wą zmianę warunków wegetacji;  

2) nakazuje się uzu”eJnienie sz”alerów drzew 

gatunkami li`ciastymi, zgodnymi z warunkami sie-

dliskowymi.  

5. Dopuszcza się usunięcie drzew, o których 

mowa w ust. 4, na zasadach okre`lonych przepi-

sami odrębnymi, je`li:  
1) kolidują z planowanym zagospodarowaniem 

terenu;  

2) zagrawają bez”ieczeLstwu ludzi, mienia lub 

ruchu drogowego.  

6. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 

zagos”odarować zielenią towarzyszącą o gatunkach 

zgodnych z warunkami siedliskowymi.  

 

§ 16.1. Ustala się strefę E, ochrony ekspozycji 

najcenniejszej, ”óJnocnej panoramy staromiejskiego 

ukJadu urbanistycznego, o warto`ci ponadregional-

nej, z osi widokowej jaką jest droga oznaczona 

symbolem KDG.  

2. Z zastrzeweniem ust. 3 w strefie E, o której 
mowa w ust. 1, wyznaczonej na rysunku planu:  

1) zakazuje się sytuowania:  

a) obiektów mogących ”rzesJonić lub zakJócić 

emocjonalny i estetyczny odbiór panoramy,  

b) obiektów budowlanych stanowiących wizual-

ną konkurencję dla historycznych dominant prze-

strzennych, o których mowa w § 17 ust. 1,  

c) negatywnych dominant przestrzennych, przy-

tJaczających gabarytami, wysoko`cią lub formą 

historyczne dominanty przestrzenne;  

2) zabudowę i zieleL, usytuowane ”omiędzy 

punktem i osią widokową, a oglądanym widokiem, 

ksztaJtować w s”osób harmonijny;  

3) nakazuje się:  
a) ”rzebudowę lub ”o”rawę estetyki elewacji pa-

rawanowej, wskazanej na rysunku planu,  

b) ”o”rawę estetyki i standardów zagospodaro-

wania terenów.  
3. Dopuszcza się sytuowanie infrastruktury tele-

komunikacyjnej, stanowiącej inwestycję celu pu-

blicznego z zakresu Jączno`ci publicznej w rozumie-

niu ustawy o gospodarce nieruchomo`ciami, na 

zasadach okre`lonych w obowiązujących przepi-

sach odrębnych, pod warunkiem:  

1) dostosowania formy i sposobu usytuowania 

infrastruktury telekomunikacyjnej do wymogów 

ust. 2 pkt 1;  

2) maskowania obiektów dysharmonijnych.  

 

§ 17.1. Ustala się ochronę punktu i osi widoko-

wej, za”ewniających eks”ozycję bliskiego widoku 

na historyczne dominanty przestrzenne staromiej-

skiego ukJadu urbanistycznego:  

1) Bramę OdrzaLską w otoczeniu Parku Nad-

odrzaLskiego;  
2) zamek piastowski;  

3) ko`cióJ parafialny p.w. Podwywszenia Krzywa 

_więtego;  
4) most nad Odrą.  
2. W punkcie widokowym i na osi widokowej, 

wyznaczonych na rysunku planu:  

1) zakazuje się sytuowania:  

a) zieleni wysokiej w pasie o szeroko`ci 5 m po 

obu stronach osi widokowej,  

b) kJadki rowerowej lub pieszej przez Odrę  

w s”osób ”rzesJaniający caJkowicie welazną-kratową 

konstrukcję ”rzęsJa mostu nad Odrą;  
2) nakazuje się sytuowanie tarasu widokowego 

za”ewniającego oglądanie bliskiego widoku;  

3) urządzenia turystyki i rekreacji wodnej sytu-

ować z uwzględnieniem ekspozycji historycznych 

dominant przestrzennych.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  

 

§ 18.1. Ustala się strefę B - ochrony konserwa-

torskiej, o granicy okre`lonej na rysunku planu,  

w której przedmiotem ochrony jest:  

1) miejsce usytuowania `redniowiecznego placu 

targowego (targu bydlęcego) oraz XVII-XVIII-

wiecznych fortyfikacji bastionowych;  

2) XIX-wieczny zes”óJ zabudowy dawnej gar-

barni F.W. Mollｩa;  
3) fragment XIX-XX wiecznego zes”oJu zabu-

dowy mieszkaniowej, kamienicowej.  

2. W strefie B, o której mowa w ust. 1:  

1) zakazuje się zabudowy terenu dawnego placu 

targowego tj. Placu Drzewnego oraz sytuowania 

nowych, nadziemnych urządzeL infrastruktury 

technicznej;  

2) nakazuje się:  
a) zachowanie przebiegu historycznych dróg  

tj. ul. Plac Drzewny i ul. Cegielnianej oraz charakte-

ru historycznych zes”oJów zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, willowej i administracyjno - 

przemysJowej,  
b) uzu”eJnienie historycznej kompozycji narowni-

ka pierzei zabudowy Pl. Drzewnego i ul. Cegielnia-

nej,  
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c) zachowanie i ”rzywrócenie do jak najlepszego 

stanu obiektów zabytkowych, o których mowa  

w § 19 ust. 1 i § 20 ust. 1;  

3) nową zabudowę nalewy dostosować do cech 

zabudowy zabytkowej w zakresie usytuowania, linii 

zabudowy, gabarytów, ksztaJtu bryJy, ”odziaJów 

elewacji i form architektonicznych;  

4) s”osób usytuowania zieleni ”od”orządkować 

historycznym zasadom kompozycji:  

a) odtworzyć w caJo`ci lub czę`ci zaJowenie 

ogrodowe przed Domem Strzeleckim, o którym 

mowa w § 20 ust. 1 pkt 12,  

b) ”rzeksztaJcić dawny ogród przydomowy 

przy willi fabrykanta, o której mowa w § 20 ust. 1 

pkt 6, w plac wewnętrzny, zgodnie z wymogami 

§ 10 ust. 2 pkt 3,  

c) zachować teren Placu Drzewnego zagospoda-

rowany zielenią niską oraz uzu”eJnić historyczne 

ciągi zieleni wysokiej, zgodnie z przepisami szczegó-
Jowymi,  

d) uksztaJtować zieleL we wnętrzach międzyblo-

kowych;  

5) formę obiektów maJej architektury, znaków  

i ”lanów informacji wizualnej oraz no`ników rekla-

mowych, szyldów i tablic informacyjnych nalewy 

dostosować do wymogów konserwatorskich;  

6) w nawierzchniach dróg, w tym szczególnie 

dróg pieszych i pieszo-jezdnych, a takwe w zada-

szonych osJonach na odpady i ogrodzeniach stoso-

wać materiaJy naturalne lub szlachetne;  

7) zakazuje się sytuowania ogrodzeL z siatki 

ogrodzeniowej, z ”refabrykatów betonowych i bla-

chy.  

3. Na obszarze strefy B, o której mowa w ust. 1, 

pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, 

okre`lonych przepisami odrębnymi, a takwe po-

zwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowla-

nego oraz podejmowanie czynno`ci, o których 

mowa w § 24 i § 26, wydaje się w uzgodnieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgod-

nie z przepisami odrębnymi.  
 

§ 19.1. Na rysunku planu wskazuje się zabytek, 

wpisany do rejestru zabytków:  
1) rogatka miejska, dawna komora celna (ob. 

dom mieszkalny), k. XIXw. mur., ul. Krakusa 1 -  

nr rej. 2218/90 z 04.006.1990r.  

2. Przedmiotem ochrony w zabytku, o którym 

mowa w ust. 1, są gabaryty i wysoko`ci budynku, 

forma dachu, kompozycja i ”odziaJy elewacji, detale 

architektoniczne, w tym arkady i podcienia, rodzaj 

materiaJów wykoLczeniowych elewacji i pokrycia 

dachu, rozmieszczenie i ksztaJt otworów okiennych 

i drzwiowych, stylowa stolarka oraz zabytkowe 

elementy wewnętrzne (schody).  

3. Zakazuje się:  
1) nadbudowy, rozbudowy i rozbiórki budynku;  

2) sytuowania no`ników reklamowych na obiek-

cie i terenie, z wyjątkiem tymczasowego ich usytu-

owania na rusztowaniach w trakcie wykonywania 

robót budowlanych przy zabytku;  

3) umieszczania urządzeL technicznych w spo-

sób naruszający walory kulturowe i detal architek-

toniczny budynku, w tym szczególnie na elewacji 

frontowej i dachu budynku.  

4. Dopuszcza się sytuowanie nowych otworów 

okiennych do`wietlających poddasze uwytkowe, 
wyJącznie na elewacji ”óJnocnej i zachodniej, pod 

warunkiem dostosowania ich do historycznego 

wizerunku budynku.  

5. Dokonanie zmiany sposobu uwytkowania za-

bytku, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie prac 

i badaL, pozwolenie na budowę oraz prowadzenie 

innych robót i podejmowanie innych czynno`ci, 
okre`lonych przepisami odrębnymi w zakresie 

ochrony zabytków, a takwe wykonywanie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga pozwo-

lenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

§ 20.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 

nastę”ujące obiekty budowlane:  

1) kamienica (ob. budynek mieszkalny wieloro-

dzinny), lata 20-te XX w., ul. Cegielniana 2;  

2) kamienica (ob. budynek mieszkalny wieloro-

dzinny), ok. 1910 r., ul. Cegielniana 4;  

3) kamienica (ob. budynek mieszkalny wieloro-

dzinny, ok. 1910 r. w., ul. Cegielniana 8, 10 i 10a;  

4) kamienica (ob. budynek mieszkalno - usJugo-

wy), k. XIX w., Pl. Drzewny 2;  

5) kamienica (ob. budynek mieszkalny wieloro-

dzinny), l. 20-te XX w., Pl. Drzewny 3, 4, 5 i 6;  

6) willa fabrykanta w zespole garbarni F.W. 

Mollｩa (ob. budynek administracyjny), neorenesan-

sowa, lata 30-te XIX w. (1874 r.), ul. Krakusa 3;  

7) budynek administracyjny dyrekcji w zespole 

garbarni F.W. Mollｩa (ob. budynek administracyjny), 

neorenesansowy, pocz. XIX w. (1811-1880 r.),  

ul. Krakusa 3;  

8) dawny magazyn chemikali w zespole garbarni 

F.W. Mollｩa, 1870r., ul. Krakusa 3;  

9) magazyn przy porcie w zespole garbarni  

F.W. Mollｩa, II ”oJ. XIXw.-1907 r., ul. Krakusa 3;  

10) budynek dawnej stacji pomp garbarni, usy-

tuowany nad Odrą, koJo mostu Piastowskiego,  

l. 20-te XX w., ul. Krakusa;  

11) budynek pompowni `cieków (na terenie 

miejskiej oczyszczalni `cieków), l. 20-te XX w.,  

ul. Cegielniana;  

12) Dom Strzelecki (ob. bud. usJugowo-

mieszkalny), l. 50-te XIX w., ul. Strzelecka 3;  

13) ogrodzenie zes”oJu garbarni wzdJuw ul. Kra-

kusa pocz. XIX w.;  

14) most nad Odrą, 2 ”oJ. XIX w. (1891 r.),  

ul. Krakusa.  

2. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 5:  
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1) nakazuje się zachowanie w niezmienionej 

formie oryginalnych gabarytów i wysoko`ci (w tym 

jednoosiowy, dwukondygnacyjny czJon budynku 

przy ul. Cegielnianej 2 wraz z otworem bramnym), 

ksztaJtu bryJy i geometrii dachu (w tym w ”oJaciach 

dachu dwuosiowych i jednoosiowych facjatek na-

krytych dwuspadowymi ceramicznymi daszkami  

i ozdobionych drewnianymi naczóJkami), kompozycji 

i wystroju architektonicznego elewacji (profilowane 

gzymsy międzykondygnacyjne z charakterystycz-

nym wygięciem nad wej`ciem do budynku, gzyms 

wieLczący, profilowane obramienia okien i drzwi), 

materiaJów wykoLczeniowych elewacji i dachu, 

ksztaJtów otworów okiennych oraz drzwiowych  

(w tym szczególnie niewielkich okien w ksztaJcie 

elipsy oraz trójkątnych okienek w dachu);  

2) zakazuje się rozbudowy oraz nadbudowy,  

w tym takwe związanej z ada”tacją poddasza na 

cele uwytkowe;  
3) dopuszcza się ada”tację poddasza na cele 

uwytkowe, pod warunkiem zachowania geometrii 

dachu oraz ksztaJtu facjatek.  

3. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1 

pkt 2-4:  

1) nakazuje się:  
a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych gabarytów i ksztaJtu bryJy,  
b) ”rzywrócenie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu i wystroju architektonicznego, znieksztaJco-

nego przez wtórne przebudowy, rozbudowy i re-

monty, w tym szczególnie odtworzenie pierwotne-

go ukJadu balkonów,  
c) dostosowanie nowych otworów okiennych  

i drzwiowych do historycznego wizerunku budynku;  

2) dopuszcza się:  
a) nadbudowę budynku o dach wysoki oraz ad-

a”tację poddasza na cele uwytkowe,  
b) zamknięcie przestrzeni balkonów jednorodny-

mi powierzchniami przeszklonymi, zgodnie z wy-

mogami § 11 ust. 1 pkt 5 lit. c;  

3) zakazuje się rozbudowy budynków.  
4. Dla zabytku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6:  

1) nakazuje się zachowanie w niezmienionej 

formie oryginalnych gabarytów i wysoko`ci, ksztaJ-
tu bryJy i geometrii dachu, kompozycji i wystroju 

architektonicznego elewacji (werandy wraz z ko-

lumnami i tralkami tarasu, `cianki kolankowej i tym-

panonu wraz ze zdobieniami, profilowanych opasek 

okiennych z poziomymi gzymsami wspartymi na 

gipsowych obwolutach), materiaJów wykoLczenio-

wych elewacji, elementów konstrukcji budynku 

(stropy odcinkowe w piwnicach, konstrukcja  

i ksztaJt klatki schodowej z parteru na ”iętro  

i z ”iętra na strych, wraz z wystrojem), bogato pro-

filowanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
oraz wewnętrznej z ”ozostaJo`ciami dekoracji wi-

trawowej i okratowaniem drzwi wej`ciowych oraz 

elementów historycznego wystroju architektonicz-

nego wnętrz budynku (sztukateria gipsowa w po-

mieszczeniach parteru budynku, murowany komi-

nek z lat 30-tych XX wieku);  

2) zakazuje się rozbudowy oraz nadbudowy bu-

dynku.  

5. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1 

pkt 7 ｦ 12:  

1) nakazuje się zachowanie w niezmienionej 

formie historycznych gabarytów i wysoko`ci, 
ksztaJtu bryJy i geometrii dachu, kompozycji i wy-

stroju architektonicznego elewacji (wykoLczenie 

narowy, ksztaJt otworów okiennych, rodzaj opasek  

i zwieLczeL okien);  

2) zakazuje się nadbudowy budynków.  
6. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1 

pkt 13-14, ustala się ochronę historycznego miej-

sca ich usytuowania oraz:  

1) historycznej formy i materiaJu konstrukcyjne-

go ”rzęsJa mostu (welazny-kratowany);  

2) materiaJu i ksztaJtu filarów, cokoJu oraz przę-
sJa ogrodzenia.  

7. Zakazuje się sytuowania na zabytkach, o któ-
rych mowa w ust. 1:  

1) no`ników reklamowych, z wyjątkiem tymcza-

sowego ich usytuowania na rusztowaniach w trak-

cie wykonywania robót budowlanych przy zabytku;  

2) urządzeL technicznych w s”osób naruszający 

walory kulturowe i detal architektoniczny, w tym 

szczególnie na elewacji frontowej i dachach budyn-

ków.  
8. Dopuszcza się:  
1) rozbiórkę obiektów zniszczonych lub uszko-

dzonych w wyniku dziaJania wywioJu, po wykonaniu 

niezbędnej dokumentacji zabytku dla potrzeb archi-

walnych;  

2) odstę”stwa od wymogów okre`lonych w ust. 

2-7, je`li ich zakres jest zgodny z wymogami kon-

serwatorskimi, uzyskanymi zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
9. Pozwolenie na dokonanie zmiany sposobu 

uwytkowania obiektu objętego ochroną konserwa-

torską, prowadzenie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich, a takwe pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę obiektu budowlanego, oraz podejmowanie 

czynno`ci, o których mowa w § 24 i § 26 wydaje 

się w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
 

§ 21.1. Ustala się strefę OW - obserwacji arche-

ologicznej, o granicach towsamych ze strefą B, 

ochrony konserwatorskiej, okre`loną na rysunku 

planu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie OW są poten-

cjalnie wystę”ujące zabytki archeologiczne związa-

ne z miejscem lokalizacji:  

1) dawnego ”rzedmie`cia OdrzaLskiego;  
2) `redniowiecznego placu targowego (dawnego 

targu bydlęcego);  
3) XVIｦXVIII wiecznych fortyfikacji miejskich  

i bastionowych.  
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3. W strefie OW, o której mowa w ust. 1:  

1) dopuszcza się poszukiwania, odsJonięcie po-

zostaJo`ci oraz eks”ozycję zabytków archeologicz-

nych, jako atrakcji turystycznej;  

2) zabytki eksponowane nalewy ”oddać konser-

wacji i rewaloryzacji, zgodnie z wymogami konser-

watorskimi.  

4. Wszelkie roboty ziemne nalewy ”rowadzić pod 

nadzorem archeologicznym, wyprzedzająco zgJosić 

je i uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabyt-

ków, oraz ”rowadzić je zgodnie z przepisami odręb-

nymi.  

5. Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych ru-

chomych zabytków archeologicznych oraz prowa-

dzenie badaL archeologicznych na zabytkach ar-

cheologicznych wymaga pozwolenia wojewódzkie-

go konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
 

§ 22.1. Na obszarze objętym planem ustala się 

ochronę historycznej nazwy Placu Drzewnego.  

2. Zakazuje się dokonywania zmiany nazwy,  

o której mowa w ust. 1.  

 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych  

 

§ 23.1. Na obszarze objętym planem ustala się 

nastę”ujące obszary przestrzeni publicznej:  

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczony symbo-

lem 1ZP;  

2) tereny dróg publicznych, oznaczone symbo-

lami 1KDP i 2KDP;  

3) teren placu, oznaczony symbolem KP i drogi 

wewnętrznej, oznaczonej symbolem 3KDW.  

2. Za ”rzestrzeL ”ubliczną uznaje się takwe na-

stę”ujące tereny:  

1) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 2ZP;  

2) tereny dróg publicznych, oznaczone symbo-

lami KDG i KDL, oraz teren urządzeL komunikacji, 

oznaczony symbolem 2KS;  

3) fragment terenu oznaczonego symbolem 1U, 

2U, US, 1MW, 2MW, 1UM i 2UM, zawarty pomię-
dzy linią rozgraniczającą dróg publicznych KDG, 

KDL, 1KDP i 2KDP, a elewacją frontową budyn-

ków;  
4) teren zawarty ”omiędzy linią brzegową wód 

Odry i KanaJu OdrzaLskiego, oznaczony symbolem 

WS i 1KW, a  

a) granicami obszaru objętego planem,  

b) linią wyznaczoną elewacjami budynków usy-

tuowanych w odlegJo`ci do 50 m od linii brzegowej 

wód.  
3. W obszarze przestrzeni publicznej, o której 

mowa w ust. 1, oraz w przestrzeniach publicznych, 

o których mowa w ust. 2, o”rócz szczegóJowych 

”rze”isów planu, ustala się:  

1) obowiązek ujednolicenia oraz zapewnienia 

wysokich walorów estetycznych i uwytkowych:  
a) obiektów maJej architektury, znaków i ”lanów 

informacji wizualnej,  

b) form o`wietlenia ulicznego poprzez stosowa-

nie stylowych latarL ulicznych;  

2) usytuowanie obiektów, o których mowa  

w pkt 1, nie mowe naruszać ciągJo`ci i szeroko`ci 
chodnika oraz `ciewki rowerowej;  

3) zieleL sytuować w formach komponowanych 

lub formowanych;  

4) sieci infrastruktury technicznej realizować wy-

Jącznie jako podziemne;  

5) zakazuje się sytuowania:  

a) miejsc dla kontenerów do czasowego groma-

dzenia od”adów i ich selektywnego zbierania,  

b) ogrodzeL z siatki ogrodzeniowej, z prefabryka-

tów betonowych i blachy oraz o powierzchni awu-

rowej mniejszej niw 60%, a takwe wysoko`ci więk-

szej niw 1,8 m,  

c) tymczasowych obiektów handlowo - usJugo-

wych, z zastrzeweniem pkt 6,  

d) urządzeL technicznych na elewacjach fronto-

wych budynków, usytuowanych na terenie 1MW, 

2MW, 1UM, 2UM i 1U;  

6) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych 

obiektów usJugowo-handlowych:  

a) związanych z organizacją imprez lub obcho-

dów okoliczno`ciowych, zgodnie z wymogami §75,  
b) jako towarzyszących wiatom przystankowym 

komunikacji zbiorowej, stanowiącymi z nimi caJo`ć 

techniczno-uwytkową.  
 

§ 24.1. W obszarze przestrzeni publicznej, o któ-
rej mowa w § 23 ust. 1, oraz w przestrzeniach 

publicznych, o których mowa w § 23 ust. 2, ustala 

się nastę”ujące zasady sytuowania no`ników re-

klamowych:  

1) zakazuje się umieszczania wszelkich no`ni-

ków reklamowych na obiektach budowlanych oraz 

w formie wolnostojących konstrukcji, z zastrzewe-

niem pkt 2;  

2) dopuszcza się sytuowanie no`ników rekla-

mowych:  

a) w liniach rozgraniczających terenów, ozna-

czonych symbolami KDL, KP, 1KDP i 2KS wyJącz-

nie w formie walca o `rednicy do 1,5 m i wysoko-

`ci do 3,5 m, przy zachowaniu odlegJo`ci min. 1 m 

od `ciewki rowerowej,  

b) związanych z obchodami oraz imprezami oko-

liczno`ciowymi i masowymi, zawieszanych na czas 

ich trwania, na terenie oznaczonym symbolem KP, 

1ZP, 2KS i KDL,  

c) na rusztowaniach ustawionych przy obiekcie 

budowlanym, w trakcie wykonywania robót bu-

dowlanych.  

2. W obszarze przestrzeni publicznej, o której 
mowa w § 23 ust. 1, oraz w przestrzeniach pu-

blicznych, o których mowa w § 23 ust. 2, tablice 
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informacyjne i szyldy, nie stanowiące no`ników 

reklamowych w rozumieniu § 6 pkt 13, nalewy sy-

tuować zgodnie z nastę”ującymi zasadami:  

1) na budynku dopuszcza się umieszczanie tablic 

informacyjnych:  

a) związanych wyJącznie z dziaJalno`cią prowa-

dzoną w budynku,  

b) na elewacji frontowej, w rejonie wej`cia, po-

niwej dolnej krawędzi okien ”iętra,  
c) o ujednoliconych, gabarytach, formie i stylu,  

d) o powierzchni do 0,5 m2;  

2) Jączna powierzchnia szyldów umieszczanych 

na budynku nie mowe ”rzekraczać 5% powierzchni 

elewacji i 10% powierzchni ”oJaci dachowej, na 

której są umieszczone;  

3) zakazuje się sytuowania szyldów i tablic in-

formacyjnych:  

a) na drzewach oraz promieniu rzutu ich korony,  

b) w s”osób ”rzesJaniający historyczne detale 

architektoniczne budynku,  

c) jako podwieszonych do balkonów i wykuszy,  

d) na ogrodzeniach i elementach maJej architek-

tury.  

3. Formę no`ników reklamowych, szyldów i ta-

blic informacyjnych ”od”orządkować walorom kul-

turowym obiektu budowlanego, a w przypadku ich 

usytuowania w strefie B, ochrony konserwatorskiej, 

uzgodnić zgodnie z wymogami § 18 ust. 3.  

 

RozdziaJ 7 

Sposoby zagospodarowania terenów i obiek-

tów ”odlegających ochronie na podstawie przepi-

sów odrębnych  

 

§ 25.1. Na obszarach zagrowonych ”owodzią, 
oznaczonych symbolem ZZ(RZ), obejmujących ob-

szary ”oJowone między linią brzegu a waJami prze-

ciwpowodziowymi, obowiązują zakazy i ogranicze-

nia okre`lone w przepisach odrębnych dla obszaru 

szczególnego zagrowenia ”owodzią, z zastrzeweniem 

ust. 2.  

2. Jeweli nie utrudni to ochrony przed ”owodzią 

odstę”stwa od wymogów ust. 1 są mowliwe na 

zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi.  
3. Zagospodarowanie terenów, o których mowa 

w ust. 1, nalewy ksztaJtować:  
1) z uwzględnieniem wymogów §ń4;  
2) za”ewniając odpowiednie warunki siedlisko-

we dla chronionych w ostoi gatunków ”taków, do 

czasu ustanowienia planu zadaL ochronnych lub 

planu ochrony na obszarze Natura 2000 OSO Grądy 

OdrzaLskie.  
 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci  
 

§ 26.1. Dopuszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego planem.  

2. Linie rozgraniczające tereny o równych rodza-

jach przeznaczenia, wyznaczone `ci`le, stanowią 

równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek przezna-

czonych do ”odziaJu lub scalenia.  

3. Zakazuje się dokonywania wtórnego ”odziaJu 

terenów oznaczonych symbolami 2MW, 1UM, 1ZP, 

KP, 1KS i 2KS.  

4. Z zastrzeweniem ust. 3, ”odziaJu nieruchomo-

`ci mowna dokonać pod warunkiem:  

1) zapewnienia wydzielanym dziaJkom budowla-

nym dostę”u do drogi publicznej:  

a) bez”o`rednio z istniejących lub planowanych 

dróg, z uwzględnieniem wymogów § 32,  

b) z dróg wewnętrznych s”eJniających wymaga-

nia stawiane drogom ”owarowym oraz drogom za-

”ewniającym doj`cie i dojazd do budynków, okre-

`lonych w przepisach odrębnych, z uwzględnieniem 

wymogów § 31 ust. 3;  

2) zachowania odlegJo`ci ”omiędzy istniejącymi 
budynkami i nowymi granicami dziaJek budowla-

nych, okre`lonych w przepisach odrębnych;  
3) s”eJnienia wymagaL w zakresie ochrony po-

warowej i prawnie chronionych interesów osób trze-

cich;  

4) mowliwo`ci zagospodarowania wydzielonych 

dziaJek budowlanych lub nieruchomo`ci, zgodnie  

z ustalonymi w planie parametrami i wskaunikami 
urbanistycznymi.  

5. Nowe dziaJki budowlane nalewy wydzielić 

zgodnie z rysunkiem planu, lub przy zachowaniu 

nastę”ujących ”arametrów:  
1) na terenie oznaczonym symbolem 1MW  

i 2UM:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 15 m do 35 m,  

b) powierzchnia dziaJki ｦ min. 350 m2;  

2) na terenie oznaczonym symbolem 1U, 2U  

i 1PU:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ min. 25 m,  

b) powierzchnia dziaJki ｦ min. 800 m2;  

3) na terenie oznaczonym symbolem 2PU i PP:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ min. 30 m,  

b) powierzchnia dziaJki ｦ min. 1500 m2.  

6. Dopuszcza się inne parametry dziaJek, niw 
okre`lone w ust. 5, w przypadku:  

1) terenu, oznaczonego symbolem 2U, jeweli po-

dziaJ zostanie dokonany na podstawie projektu, 

obejmującego caJy teren w jego liniach rozgranicza-

jących, zgodnie z wymogami ust. 4;  

2) uzasadnionym skrajnym lub narownym usytu-

owaniem dziaJki budowlanej przy liniach rozgrani-

czających terenu;  

3) sytuowania nadziemnych urządzeL infrastruk-

tury technicznej.  

7. Kąt ”oJowenia granicy nowej dziaJki budowla-

nej, w stosunku do linii rozgraniczających pasa dro-

gowego, powinien wynosić od 70o do 90o.  

8. W przypadku nieruchomo`ci ”oJowonych  

w granicach strefy B, ochrony konserwatorskiej, 
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”odziaJu mowna dokonać z uwzględnieniem wymo-

gów § 18 ust. 3.  

9. Dopuszcza się regulację granic dziaJek nie-

s”eJniających wymogów dziaJki budowlanej.  

 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu  

 

§ 27.1. Z zastrzeweniem ust. 2, na terenach na-

rawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi, ”oJowo-

nych w zasięgu zalewu Q(p)=10%, ustala się:  
1) zakaz:  

a) sytuowania zabudowy oraz wiat i zadaszeL,  
b) gromadzenia `cieków i odchodów zwierzęcych,  
c) skJadowania od”adów, materiaJów i substancji,  

d) ”rzeksztaJcania rzeuby terenu oznaczonego 

symbolem RZ i ZS, z wyjątkiem ”rzeksztaJceL zwią-
zanych z gos”odarką wodną i ochroną przeciwpo-

wodziową;  
2) w obiektach budowlanych stosować rozwią-

zania techniczne zabez”ieczające je przed skutkami 

powodzi;  

3) zagospodarowanie terenów nalewy ksztaJto-

wać z uwzględnieniem wymogów § 14, zapewnia-

jąc odpowiednie warunki siedliskowe dla chronio-

nych w ostoi gatunków ”taków, do czasu ustano-

wienia planu zadaL ochronnych lub planu ochrony 

na obszarze Natura 2000 OSO Grądy OdrzaLskie.  
2. Po wybudowaniu planowanych urządzeL 

przeciwpowodziowych, wskazanych na rysunku 

planu, dla terenu ”oJowonego ”omiędzy linią brzegu 

a waJem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano waJ prze-

ciwpowodziowy, obowiązują zakazy i ograniczenia 

okre`lone dla obszaru szczególnego zagrowenia po-

wodzią w § 25 ust. 2.  

 

§ 28.1. W celu zminimalizowania skutków po-

wodzi oraz zagroweL dla `rodowiska i ludzi, na tere-

nach narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

”oJowonych w zasięgu zalewu Q(p)=1% o rzędnej 
HQ1% = 136,01 m n.p.m., ustala się:  

1) zakaz sytuowania nastę”ujących klas prze-

znaczenia terenów:  
a) opieka medyczna i s”oJeczna,  
b) usJugi o`wiaty i nauki,  

c) stacje paliw,  

d) urządzenia gospodarki odpadami;  

2) zakaz sytuowania ”rzedsięwzięć mogących 

s”owodować w przypadku wystą”ienia powodzi 

skawenie `rodowiska, rozprzestrzenienie się zanie-

czyszczeL zagrawających `rodowisku oraz zagrawa-

jących bez”ieczeLstwu i wyciu ludzi:  

a) magazynów i skJadów substancji ropopo-

chodnych, farmaceutycznych, ”estycydów, na-

wozów, stęwonych kwasów i zasad oraz innych 

trucizn,  

b) gromadzenia `cieków i odchodów zwierzęcych,  
c) skJadowania na otwartym terenie materiaJów  

i substancji.  

2. W celu ograniczenia strat powodziowych na 

obszarze, o którym mowa w ust. 1:  

1) w obiektach budowlanych nalewy stosować 

dodatkowe zabezpieczenia techniczne, zapewniają-
ce ochronę przed ”owodzią, w tym szczególnie:  

a) rozwiązania funkcjonalno-konstrukcyjne za-

bez”ieczające obiekt przed skutkami powodzi,  

b) materiaJy budowlane odporne na dziaJanie wody,  

c) specjalne zabezpieczenia na sieciach infra-

struktury technicznej oraz instalacjach kanalizacyj-

nych, w tym zabez”ieczeL przed cofaniem się `cie-

ków;  
2) urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci 

infrastruktury technicznej, wrawliwe na dziaJanie 

wód powodziowych, sytuować w miejscach bez-

piecznych np. ponad maksymalnym poziomem za-

lewów powodziowych;  

3) zakazuje się sytuowania:  

a) w nowych budynkach kondygnacji podziem-

nych (piwnic),  

b) podziemnych obiektów budowlanych obrony 

cywilnej;  

4) dla budynków, lub ich czę`ci, dopuszcza się 

stosowanie indywidualnych zabez”ieczeL przeciw-

powodziowych w formie osJon staJych zabezpiecza-

jących budynek przed zalaniem;  

5) w parterze nowych budynków mieszkalnych 

sytuować garawe wbudowane w budynek lub lokale 

uwytkowe, zgodnie z przepisami szczegóJowymi 
planu;  

6) nowe lokale mieszkalne sytuować ”owywej 
parteru budynków lub min. 60 cm ”owywej poziomu 

rzędnej HQ1%;  

7) nakazuje się:  
a) stosowanie na terenach nawierzchni prze-

puszczalnych lub ”óJ”rze”uszczalnych, z wyjątkiem 

powierzchni narawonych na zanieczyszczenia,  

o których mowa w § 12 ust. 4,  

b) modernizacji systemu melioracji z uwzględnie-

niem ochrony przed ”owodzią;  
8) w celu ograniczenia zasięgu zalewów powo-

dziowych lub zmniejszenia zagrowenia powodziowe-

go, dopuszcza się zmianę uksztaJtowania po-

wierzchni terenów, takwe poprzez podniesienie jego 

rzędnej ”owywej rzędnej HQ1%, w tym szczególnie 

na niezabudowanych terenach oznaczonych symbo-

lem 1ZP, 1MW, 2UM, 2PU, 1KS, 2KS i 1K.  

 

§ 29.1. Do cieków wodnych i rowów meliora-

cyjnych za”ewnić dostę” wJa`ciwemu zarządcy, 
odpowiedzialnemu za ich eks”loatację.  

2. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej, zakazuje się:  
1) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do po-

wierzchniowych wód publicznych w odlegJo`ci 
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mniejszej, niw okre`lono w przepisach odrębnych, 
oraz zakazywania przechodzenia przez ten obszar;  

2) sytuowania obiektów budowlanych w odle-

gJo`ci mniejszej niw 4 m od linii brzegowej cieku 

wodnego, z wyjątkiem przystanku wodnego, urzą-
dzeL turystyki i rekreacji wodnej oraz produkcji 

energii.  

3. W odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od stopy wa-

Jów przeciwpowodziowych zakazuje się wykony-

wania czynno`ci i podejmowania dziaJaL, o których 

mowa w przepisach odrębnych. Zwolnienia od za-

kazów mowliwe na zasadach okre`lonych przepisa-

mi odrębnymi.  
 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji oraz wy”osawenia terenów  

w miejsca parkingowe dla samochodów  

 

§ 30.1. Ustala się nastę”ujące zasady moderni-

zacji i rozwoju systemu drogowego na obszarze 

objętym planem:  

1) z zastrzeweniem ust. 2, zachowuje się drogę 

”ubliczną:  
a) krajową nr 39, oznaczoną symbolem KDG,  

b) gminną nr 102202 O (Pl. Drzewny), oznaczo-

ną symbolem KDL,  

c) gminne nr 102108 O (ul. Cegielniana)  

i nr 102241 O (ul. Strzelecka), oznaczone symbo-

lem 1KDD i 2KDD;  

2) planuje się nowe drogi publiczne zapewniają-
ce:  

a) obsJugę istniejącej i planowanej zabudowy, 

oznaczoną symbolem 3KDD,  

b) ”owiązania piesze lub pieszo-jezdne, oznaczo-

ne symbolem 1KDP i 2KDP.  

2. Dla drogi, o której mowa:  

1) w ust. 1 pkt 1 lit. a, dopuszcza się zmianę 

klasy drogi na zbiorczą (Z), po realizacji obwodnicy 

miasta Brzeg;  

2) w ust. 1 pkt 1 lit. c, planuje się ”rzeksztaJce-

nie odcinka ul. Cegielnianej w ulicę ”ieszą lub pie-

szo-jezdną, oznaczoną symbolem 1KDP.  

3. Parametry i zasady zagospodarowania dróg,  
o których mowa w ust. 1, ustalono w przepisach 

szczegóJowych planu.  

4. W pasach drogowych dróg publicznych obo-

wiązują nastę”ujące wymagania:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejących obiek-

tów budowlanych i urządzeL niezwiązanych z go-

s”odarką drogową lub obsJugą ruchu, w przypad-

kach okre`lonych przepisami odrębnymi;  
2) zakazuje się sytuowania obiektów budowla-

nych i urządzeL oraz umieszczania ”rzedmiotów  

i materiaJów niezwiązanych z potrzebami zarządza-

nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

z zastrzeweniem pkt 3 lit. a;  

3) dopuszcza się:  

a) odstę”stwa od zakazu, o którym mowa  

w pkt 2, w przypadkach okre`lonych przepisami 

odrębnymi,  
b) eta”ową budowę i ”rzebudowę dróg w do-

stosowaniu do wystę”ujących potrzeb;  

4) budowa, przebudowa lub remont obiektów 

budowlanych i urządzeL niezwiązanych z gospodar-

ką drogową lub obsJugą ruchu, wymaga zgody 

zarządcy drogi;  

5) nowe i modernizowane drogi nalewy dosto-

sować do wymogów osób nie”eJnos”rawnych.  
 

§ 31.1. Ustala się nastę”ujące zasady sytuowa-

nia dróg wewnętrznych na obszarze objętym pla-

nem:  

1) zachowuje się istniejące i planuje nowe drogi 

wewnętrzne, oznaczone symbolem 1KDW, 2KDW, 

3KDW i 4KDW;  

2) dopuszcza się zachowanie istniejących i sytu-

owanie nowych dróg wewnętrznych, nie wydzielo-

nych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.  
2. Parametry i zasady zagospodarowania dróg,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustalono w przepi-

sach szczegóJowych.  
3. Nowe drogi wewnętrzne, o których mowa  

w ust. 1 pkt 2, powinny s”eJniać wymogi przepi-

sów odrębnych stawiane drogom ”owarowym oraz 

drogom za”ewniających doj`cie i dojazd do budyn-

ków, przy czym:  

1) szeroko`ć pasa drogowego powinna wynosić 

min. 6 m;  

2) drogi nie za”ewniające przejazdu bez zawra-

cania nalewy zakoLczyć placem manewrowym  

o wielko`ci okre`lonej przepisami odrębnymi.  
4. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, dopusz-

cza się:  
1) rozbudowę, ”rzebudowę i remont dróg istnie-

jących;  
2) zachowanie, budowę, ”rzebudowę i remont 

istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z drogą, oraz sytuowanie nowej infrastruktury tech-

nicznej, za zgodą zarządcy drogi.  

 

§ 32.1. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów, wyznaczonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi:  
1) z zastrzeweniem pkt 2 - 3, usytuowanie zjazdu 

z dróg publicznych wymaga zgody zarządcy drogi; 

zjazd ”rojektować, budować, ”rzebudowywać 

zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych;  
2) zakazuje się sytuowania nowych zjazdów  

z drogi:  

a) publicznej, oznaczonej symbolem KDG,  

b) wewnętrznej, oznaczonej symbolem 4KDW;  

3) dopuszcza się zachowanie istniejących zjaz-

dów z drogi KDG, w tym szczególnie zjazdów na 

niezbędną drogę ”owarową;  
4) dopuszcza się sytuowanie zjazdów na teren 

lub dziaJkę budowlaną:  
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a) z dróg publicznych, oznaczonych symbolem 

KDL, 1KDD, 2KDD i 3KDD, oraz z dróg wewnętrz-
nych, oznaczonych symbolem 1KDW i 2KDW ｦ bez 

ograniczeL,  
b) z dróg publicznych pieszych lub pieszo-

jezdnych, oznaczonych symbolem 1KDP i 2KDP, 

oraz drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 

3KDW ｦ na warunkach okre`lonych przepisami 

szczegóJowymi planu.  

2. Ustala się zasady minimalnego wy”osawenia 

terenów w miejsca parkingowe (m.p.) dla samo-

chodów osobowych, wymagane dla ”oszczegól-

nych klas przeznaczenia terenów:  
1) zabudowa mieszkaniowa ｦ 1 m.p. na jedno 

mieszkanie;  

2) biura ｦ 2 m.p. na kawde 100 m2 powierzchni 

uwytkowej;  
3) gastronomia ｦ 0,25 m.p. na 1 miejsce kon-

sumpcyjne;  

4) handel detaliczny o powierzchni s”rzedawy:  
a) do 200 m2 ｦ 0,20 m.p. na kawde 10 m2 po-

wierzchni s”rzedawy,  
b) ”owywej 200 m2 do 400 m2 ｦ 0,30 m.p. na 

kawde 10 m2 powierzchni s”rzedawy;  
5) rekreacja i usJugi sportu ｦ 0,10 m.p. na  

1 miejsce uwytkowe;  
6) rozrywka, usJugi kultury i usJugi ksztaJcenia - 

0,2 m.p. na 10 m2 powierzchni uwytkowej;  
7) sezonowe bazy turystyczne ｦ 1 m.p. na  

1 kwaterę pod namiot, ”rzycze”ę kem”ingową;  
8) usJugi bytowe i drobne - 2 m.p.;  

9) usJugi turystyki ｦ 0,25 m.p. na 1 miejsce 

noclegowe;  

10) aktywno`ć gospodarcza ｦ 0,20 m.p. na  

1 zatrudnionego;  

11) ”ozostaJe ｦ 0,10 m.p. na 10 m2 powierzchni 

uwytkowej, z wyjątkiem terenów zieleni i wód.  
3. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej, miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 2, 

nalewy sytuować:  
1) jako urządzenia parkowania - w liniach roz-

graniczających terenu lub na dziaJce, na której usy-

tuowany jest obiekt;  

2) w garawach wielostanowiskowych;  

3) w garawach wbudowanych w budynki prze-

znaczenia podstawowego;  

4) na parkingach przyulicznych sytuowanych  

w pasie drogowym, z wyjątkiem drogi KDG.  

4. Miejsca parkingowe, za”ewniające obsJugę 

terenu oznaczonego symbolem:  

1) 1U i 2U, sytuować na terenie urządzeL ko-

munikacji, oznaczonym symbolem 1KS;  

2) 1ZP ｦ na terenie urządzeL komunikacji, ozna-

czonym symbolem 2KS;  

3) US ｦ na terenie oraz w liniach rozgraniczają-
cych drogi oznaczonej symbolem 1KDP.  

5. Na terenach ”oJowonych w strefie B, ochrony 

konserwatorskiej, liczbę oraz s”osób usytuowania 

miejsc parkingowych nalewy ”od”orządkować wy-

mogom ochrony konserwatorskiej, o których mowa 

w § 18, jednak ich ilo`ć nie mowe być mniejsza niw 
50% liczby miejsc parkingowych ustalonej zgodnie 

z ust. 2.  

 

RozdziaJ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  

 

§ 33.1. Na obszarze objętym planem:  

1) zachowuje się istniejącą infrastrukturę tech-

niczną, z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy  

i remontu;  

2) dopuszcza się sytuowanie nowej infrastruktu-

ry technicznej.  

2. Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej na obszarze objętym planem:  

1) na terenach ”oJowonych wzdJuw dróg infra-

strukturę techniczną sytuować w odlegJo`ciach i na 

zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi;  
2) dopuszcza się usytuowanie infrastruktury 

technicznej:  

a) w pasie drogowym dróg na zasadach okre`lo-

nych w § 30 ust. 4 i § 31 ust. 4,  

b) na terenie lub dziaJce budowlanej, za zgodą 

wJa`ciciela, je`li nie koliduje z ustalonym w planie 

przeznaczeniem i nie zakJóca mowliwo`ci zabudowy 

nieruchomo`ci zgodnie z ustaleniami planu,  

c) jako towarzyszącej inwestycjom, na terenie 

lub dziaJce budowlanej wJasnej inwestorów, na 

warunkach okre`lonych przez operatora sieci, zgod-

nie z przepisami odrębnymi,  
d) wzdJuw waJów przeciwpowodziowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi;  
3) dopuszcza się lokalizację urządzeL infrastruk-

tury technicznej jako wbudowanych w inne obiekty 

budowlane;  

4) na obszarze przestrzeni publicznej i w prze-

strzeniach publicznych, o których mowa w § 23 

ust. 1-2, oraz na terenach oznaczonych symbolami 

1U, 2U i 1KS, infrastrukturę techniczną realizować 

zgodnie z wymogami § 23 ust. 3 pkt 4;  

5) urządzeniom uzbrojenia terenu nalewy zapew-

nić:  
a) dostę” do drogi publicznej, je`li przepisy od-

rębne nie stanowią inaczej,  

b) zabezpieczenia przed ”owodzią, o których 

mowa w § 28 ust. 2.  

3. W przypadkach uzasadnionych względami 
technicznymi dopuszcza się odstę”stwa od zasad 

okre`lonych w ust. 2.  

4. Istniejącą infrastrukturę techniczną, w przy-

padku wystą”ienia kolizji z nowym zagospodaro-

waniem lub zabudową terenu, nalewy ”rzenie`ć lub 

zmodernizować w uzgodnieniu z wJa`ciwym opera-

torem sieci.  

 

§ 34.1. Zaopatrzenie w wodę ｦ wyJącznie  

z miejskiej sieci wodociągowej.  
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2. Sieć wodociągową rozbudować w ukJadzie 

za”ewniającym ciągJo`ć dostawy wody do odbior-

ców.  
3. Sieć wodociągową ”rojektować i budować 

za”ewniając:  
1) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owa-

rowych, w ilo`ci i na zasadach okre`lonych przepi-

sami odrębnymi;  
2) ”owiązania magistralne ”omiędzy wodocią-

giem komunalnym miasta Brzeg, a wodociągiem 

komunalnym gminy Lubsza, jako awaryjnym uró-
dJem zaopatrzenia w wodę.  

 

§ 35.1. Odprowadzenie `cieków bytowych  

i komunalnych - wyJącznie siecią kanalizacyjną do 

miejskiej oczyszczalni `cieków.  
2. _cieki ”rzemysJowe od”rowadzać zgodnie  

z wymogami ust. 1, po uprzednim podczyszczeniu 

w urządzeniach zakJadowych, w przypadku zanie-

czyszczenia ”rzekraczającego dopuszczalne wskau-
niki.  

3. _cieki opadowe i roztopowe:  

1) ”ochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 

nalewy przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

lub do wód lub do ziemi oczy`cić w stopniu wyma-

ganym przepisami odrębnymi;  
2) ”ochodzące z powierzchni niezanieczyszczo-

nych mowna od”rowadzić do wód lub do ziemi bez 

oczyszczenia, z zastrzeweniem pkt 3;  

3) czyste, mowna wykorzystywać do nawadnia-

nia terenów zieleni urządzonej i towarzyszącej.  
4. Na obszarze objętym planem nakazuje się:  
1) ”rzebudowę ogólnos”Jawnego systemu kana-

lizacyjnego na system rozdzielczy, za”ewniający 

”rawidJowe funkcjonowanie w przypadku wystą-
pienia powodzi;  

2) w sieciach kanalizacji deszczowej stosować 

rozwiązania ograniczające skutki powodzi;  

3) zapewnienie sieci rozdzielczej odpowiednich 

”arametrów dla ”rzyjęcia `cieków z obszaru miasta 

oraz gminy Lubsza, dla stanu istniejącego i plano-

wanego.  

 

§ 36.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną ｦ  

z istniejących i rozbudowanych stosownie do po-

trzeb sieci `redniego i niskiego na”ięcia oraz stacji 

transformatorowych SN.  

2. Architekturę urządzeL elektroenergetycznych, 

usytuowanych w strefie B, ochrony konserwator-

skiej, dostosować do wymogów konserwatorskich  

i walorów kulturowych otoczenia.  

3. Dopuszcza się:  
1) wykorzystanie energii do celów grzewczych;  

2) wprowadzenie do systemu energetycznego 

energii ”ochodzącej z obiektów produkcji energii.  

 

§ 37.1. Zaopatrzenie w cie”Jo z lokalnych ko-

tJowni lub ze uródeJ indywidualnych oraz z ekolo-

gicznych uródeJ cie”Ja, z zastrzeweniem wymogów 

§ 12 ust. 3 pkt 1 lit. c-d.  

2. Sieci cie”Jownicze realizować wyJącznie jako 

podziemne.  

3. Dopuszcza się pozyskanie cie”Ja z obiektów 

produkcji energii, usytuowanych w granicach ob-

szaru objętego planem.  

 

§ 38.1. Zaopatrzenie w gaz przewodowy ｦ  

z istniejących i rozbudowanych sieci niskiego ci-

`nienia.  
2. Dopuszcza się wykorzystanie, do celów 

grzewczych i technologicznych:  

1) gazu przewodowego;  

2) gazu ”ochodzącego z obiektów produkcji 

energii, usytuowanych na terenie oznaczonym 

symbolem 1K.  

3. Z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2, zakazuje się za-

opatrzenia w gaz do celów grzewczych i technolo-

gicznych ze stacjonarnych zbiorników do magazy-

nowania gazu ”Jynnego, sytuowanych jako nad-

ziemne lub podziemne.  

 

§ 39.1. Śostę” do usJug telekomunikacyjnych 

poprzez rozbudowę infrastruktury telekomunikacyj-

nej, w tym związanych z sieciami szerokopasmo-

wymi, oraz telefonią komórkową.  
2. Istniejące sieci telekomunikacyjne kolidujące  

z ”lanowaną zabudową i zagospodarowaniem tere-

nów nalewy ”rzebudować.  
3. Infrastrukturę telekomunikacyjną sytuować:  
1) zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym 

na terenie oznaczonym symbolem 1UM dopuszcza 

się wyJącznie budowę infrastruktury telekomunika-

cyjnej o nieznacznym oddziaJywaniu;  
2) z uwzględnieniem wymogów § 14, § 16,  

§ 18-20, § 23, § 25, § 27-28 i § 29 ust. 3.  

 

DźIAI II 

PRZEPISY SźCźEGÓIOWE 

SzczegóJowe przeznaczenie terenów oraz za-

sady ksztaJtowania zabudowy i wskauniki zago-

spodarowania  

 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej  

 

§ 40.1. 1MW ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, dla którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna;  

2) uzu”eJniające: handel detaliczny, usJugi byto-

we, usJugi drobne, urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) zabudowę sytuować w pierzei zabudowy;  

2) dla nowych budynków obowiązują szczególne 

wymagania architektoniczne;  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 62 ｦ 3470 ｦ Poz. 790 

 

3) dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzu-

”eJniającego wyJącznie w parterach budynków;  
4) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i usJugowej,  
b) usytuowanie akcentu architektonicznego  

w miejscu wskazanym na rysunku planu,  

c) kompleksowe projektowanie i realizację wnę-
trza międzyblokowego, jako przestrzeni ws”ólnej;  

5) zakazuje się:  
a) sytuowania przeznaczenia uzu”eJniającego  

w budynkach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 5,  

b) zabudowy wskazanego na rysunku planu 

przejazdu lub ”rzej`cia bramowego,  

c) rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki, z wyjątkiem 

zmiany geometrii dachu i adaptacji poddasza na 

cele uwytkowe,  
d) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego,  
e) grodzenia wnętrza międzyblokowego;  
6) dla budynków objętych ochroną konserwator-

ską stosować wymogi § 20;  

7) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 9 ust. 4,  

§ 14, § 18 oraz § 28;  

8) dopuszcza się wyznaczenie max. 4 miejsc do 

gromadzenia od”adów, obsJugujących teren, z wy-

jątkiem miejsc wbudowanych w budynek;  

9) we wnętrzu międzyblokowym sytuować wy-

magane § 32 ust. 2 miejsca parkingowe:  

a) jako urządzenia parkowania,  

b) jako wbudowane w ”ierwszą kondygnację 

nowych budynków mieszkalnych,  

c) w zes”oJach garawy, o liczbie boksów od 6 do 

10, przy czym Jączna ich liczba nie mowe przekro-

czyć 20% wymaganej planem minimalnej liczby 

miejsc parkingowych dla terenu;  

10) linia zabudowy:  

a) obowiązująca ｦ historyczna, od ul. Cegielnia-

nej i Placu Drzewnego, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) obowiązująca i nieprzekraczalna ｦ 5 m od 

drogi 3KDD;  

11) wskaunik zabudowy ｦ dla nowych budyn-

ków max. 50% powierzchni dziaJki;  
12) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

10% powierzchni dziaJki i min. 30% powierzchni 

terenu;  

13) gabaryty budynków przeznaczenia podsta-

wowego ｦ od 2 kondygnacji nadziemnych z podda-

szem nieuwytkowym, do 5 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe poddasze;  

14) wysoko`ć budynków:  
a) przeznaczenia podstawowego ｦ od 6,5 m do 

13 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do  

18 m do kalenicy dachu, z zastrzeweniem lit. b,  

b) budynki ”rojektować w nawiązaniu do wyso-

ko`ci gzymsu, attyki i kalenicy dachu budynków 

usytuowanych na dziaJach sąsiednich,  
c) ”ozostaJych ｦ do 3,5 m do górnej krawędzi 

elewacji frontowej i do 7 m do kalenicy dachu;  

15) dach o kątach nachylenia do 45o, dostoso-

wany do zabudowy sąsiedniej.  
 

§ 41.1. 2MW ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, dla którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna;  

2) uzu”eJniające: handel detaliczny, usJugi kultu-

ry, usJugi bytowe, usJugi drobne, urządzenia parko-

wania.  

2. W ramach przeznaczenia usJugi kultury, do-

puszcza się wyJącznie centra i punkty informacyjne, 

`wietlice, studia i pracownie artystyczne oraz wy-

”owyczalnie no`ników elektronicznych.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) przeznaczenie uzu”eJniające sytuować wy-

Jącznie w parterze budynku przeznaczenia podsta-

wowego;  

2) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i usJugowej,  
b) kompleksowe projektowanie i realizację wnę-

trza międzyblokowego, jako przestrzeni ws”ólnej;  
3) zakazuje się:  
a) dokonywania zmiany sposobu uwytkowania 

przeznaczenia uzu”eJniającego na podstawowe,  

b) sytuowania nowych budynków gospodarczych,  

c) rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
d) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego,  
e) wygradzania terenu i grodzenia wnętrza mię-

dzyblokowego;  

4) dla budynku objętego ochroną konserwator-

ską stosować wymogi § 20;  

5) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 9 ust. 4,  

§ 14, § 18 oraz § 28;  

6) dopuszcza się wyznaczenie jednego miejsca 

do gromadzenia od”adów, obsJugującego teren;  

7) we wnętrzu międzyblokowym sytuować wy-

magane § 32 ust. 2 miejsca parkingowe wyJącznie 

jako urządzenia parkowania;  

8) linia zabudowy:  

a) obowiązująca ｦ historyczna, od drogi KDL,  

b) nieprzekraczalna ｦ 5 m od drogi 1KDD  

i 2KDD;  

9) wskaunik zabudowy ｦ do 30% powierzchni 

terenu;  

10) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

30% powierzchni terenu;  
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11) gabaryty budynków ｦ od 3 do 4 kondygna-

cji nadziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

12) wysoko`ć budynków ｦ od 7 m do 10 m do 

górnej krawędzi elewacji frontowej i do 16 m do 

kalenicy dachu;  

13) dach wysoki o kątach nachylenia 30o - 45o.  

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej  
 

§ 42.1. 1UM ｦ teren zabudowy usJugowo-

mieszkaniowej, dla którego ustala się przeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, biura, gastronomia, usJugi kultury;  

2) uzu”eJniające - usJugi drobne, mieszkania to-

warzyszące.  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) zachować zabudowę w formie zabudowy 

wolnostojącej;  

2) dla budynku wpisanego do rejestru zabytków 

stosować wymogi § 19;  

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 14, § 18 

oraz § 28;  

4) zakazuje się sytuowania budynków gospodar-

czych i towarzyszących;  
5) linia zabudowy ｦ istniejąca;  
6) wskaunik zabudowy ｦ istniejący;  
7) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30% 

powierzchni terenu;  

8) gabaryty i wysoko`ci budynku ｦ istniejące;  
9) geometria dachu ｦ istniejąca.  
 

§ 43.1. 2UM ｦ teren zabudowy usJugowo - 

mieszkaniowej, dla którego ustala się przeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ usJugi turystyki, gastronomia, 

handel detaliczny, rozrywka, usJugi kultury, usJugi 
bytowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) uzu”eJniające: urządzenia parkowania.  

2. W ramach przeznaczenia:  

1) rozrywka ｦ dopuszcza się wyJącznie kluby  

i kawiarnie internetowe;  

2) usJugi kultury ｦ dopuszcza się wyJącznie cen-

tra i punkty informacyjne, galerie sztuki, studia  

i pracowanie artystyczne i wy”owyczalnie no`ników 

elektronicznych.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) zabudowę sytuować w pierzei zabudowy;  

2) dla nowych budynków obowiązują szczególne 

wymagania architektoniczne;  

3) nakazuje się sytuowanie usJug w budynkach 

lokalizowanych na dziaJkach ”rzylegJych do drogi 

1KDP, lub ich parterach;  

4) w budynkach zlokalizowanych na dziaJkach 

”rzylegJych z drogi 2KDD dopuszcza się sytuowanie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jedno-

rodzinnej, bez towarzyszących usJug;  
5) w parterach budynków usJug turystyki zaka-

zuje się sytuowania pokoi noclegowych;  

6) nakazuje się:  
a) zapewnienie pieszego dostę”u do usJug z dro-

gi 1KDP,  

b) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 
mieszkalnej i usJugowej,  

c) usytuowanie akcentu architektonicznego  

w miejscu wskazanym na rysunku planu,  

d) staranne uksztaJtowanie elewacji eksponowa-

nych, wskazanych na rysunku planu,  

e) kompleksowe projektowanie i realizację wnę-
trza międzyblokowego, jako przestrzeni ws”ólnej;  

7) zakazuje się:  
a) sytuowania nowych budynków gospodar-

czych,  

b) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i odbu-

dowy obiektów przeznaczonych do rozbiórki,  
c) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego,  
d) wygradzania terenu i grodzenia wnętrza mię-

dzyblokowego,  

e) sytuowania zjazdów na dziaJkę z drogi 1KDP;  

8) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 9 ust. 4,  

§ 14, § 18 oraz § 28;  

9) we wnętrzu międzyblokowym sytuować wy-

magane § 32 ust. 2 miejsca parkingowe:  

a) jako urządzenia parkowania,  

b) jako wbudowane w ”ierwszą kondygnację 

budynku przeznaczenia podstawowego, z wyklu-

czeniem zjazdu z drogi 1KDP;  

10) linia zabudowy:  

a) obowiązująca ｦ 5 m od drogi 1KDP i 2KDD, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

b) nieprzekraczalna ｦ 5 m od drogi 2KDD  

i 3KDD, zgodnie z rysunkiem planu;  

11) wskaunik zabudowy ｦ od 30% do 50% 

powierzchni dziaJki;  
12) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

10% powierzchni dziaJki i min. 30% powierzchni 

terenu;  

13) gabaryty budynków ｦ od 3 do 4 kondygna-

cji nadziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

14) wysoko`ć budynków ｦ od 7 m do 10 m do 

górnej krawędzi elewacji frontowej i do 16 m do 

kalenicy dachu;  

15) dach wysoki o kątach nachylenia 30o - 45o.  

 

§ 44.1. 1U ｦ teren zabudowy usJugowej, dla 

którego ustala się przeznaczenie:  
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1) podstawowe: gastronomia, handel detaliczny, 

rekreacja, rozrywka, usJugi kultury, usJugi turystyki, 

usJugi bytowe, biura;  

2) uzu”eJniające: mieszkania towarzyszące, plac 

wewnętrzny, drogi piesze, drogi pieszo-jezdne, 

urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) wyJącznie na dziaJkach ”rzylegJych do drogi KDL:  

a) nakazuje się zabudowę sytuować w pierzei 

zabudowy,  

b) dopuszcza się sytuowanie mieszkaL towarzy-

szących wyJącznie ponad usJugowym parterem 

budynku;  

2) nakazuje się:  
a) usytuowanie akcentu architektonicznego  

w miejscu wskazanym na rysunku planu,  

b) staranne uksztaJtowanie elewacji eksponowa-

nych, wskazanych na rysunku planu, oraz elewacji 

nowych budynków otaczających plac, oznaczony 

symbolem KP,  

c) rozbiórkę budynków dysharmonijnych lub 

”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę w przypadku 

ich zachowania,  

d) zapewnienie ”owiązaL ciągami spacerowymi, 

zgodnie z rysunkiem planu;  

3) zakazuje się:  
a) sytuowania zieleni i obiektów ”rzesJaniających 

eks”ozycję elewacji budynków objętych ochroną 

konserwatorską od strony terenu KP, 1KS i 3KDW,  

b) rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
c) sytuowania budynków gospodarczych i towa-

rzyszących,  
d) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego,  
e) zewnętrznego i wewnętrznego wygradzania 

terenu, z zastrzeweniem § 20 ust. 1 pkt 13 i ust. 6,  

f) sytuowania na terenie miejsc do gromadzenia 

od”adów, obsJugujących teren, z wyjątkiem wbu-

dowanych w budynki;  

4) dla budynków:  
a) objętych ochroną konserwatorską stosować 

wymogi § 20,  

b) ”ozostaJych - obowiązują szczególne wyma-

gania architektoniczne;  

5) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 10, § 14,  

§ 18, § 23 oraz § 28;  

6) wskazaną na rysunku planu ”rzestrzeL wy-

magającą specjalnego opracowania ”rojektować  

i realizować zgodnie z wymogami § 11 ust. 4, jako 

”rzestrzeL ws”ólną, Jącznie z terenem oznaczonym 

symbolem KP;  

7) miejsca parkingowe za”ewniające obsJugę te-

renu sytuować na terenie oznaczonym symbolem 

1KS; dopuszcza się zachowanie istniejących miejsc 

parkingowych;  

8) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 10 m od 

drogi KDG, 5 m od drogi KDL oraz zgodnie z rysun-

kiem planu;  

9) wskaunik zabudowy ｦ do 60% powierzchni 

dziaJki;  
10) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 5%;  

11) gabaryty budynków ｦ od 2 kondygnacji 

nadziemnych do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym 

uwytkowe poddasze;  

12) wysoko`ć budynków ｦ do 12 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej oraz do 18 m do kale-

nicy dachu;  

13) dach o kątach nachylenia do 45o.  

 

§ 45.1. 2U ｦ tereny zabudowy usJugowej, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: bez”ieczeLstwo publiczne, biu-

ra, gastronomia, handel detaliczny, rekreacja, roz-

rywka, usJugi bytowe, usJugi drobne, usJugi ksztaJ-
cenia, usJugi kultury, usJugi turystyki, usJugi sportu, 

handel pojazdami, produkcja, magazyny i handel 

hurtowy, przystanek wodny;  

2) uzu”eJniające - mieszkania towarzyszące, 
urządzenia parkowania, drogi wewnętrzne, drogi 

piesze, drogi pieszo-jezdne, urządzenia kanalizacyj-

ne, urządzenia przeciwpowodziowe.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego:  

1) zakazuje się sytuowania dziaJalno`ci, o któ-
rych mowa w § 28 ust. 1;  

2) handel pojazdami ｦ dopuszcza się wyJącznie 

w budynku;  

3) ”rodukcję, magazyny i handel hurtowy ｦ sy-

tuować bezkonfliktowo z usJugami, w tym szcze-

gólnie eliminować kolizję ruchu klientów i dostaw.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i usJugowej,  
b) ”rzebudowę lub ”o”rawę estetyki elewacji pa-

rawanowej,  

c) rewaloryzację i odbudowę dawnego basenu 

portowego oraz jego ada”tację na potrzeby przy-

stanku wodnego,  

d) kompleksowe projektowanie i realizację zago-

spodarowania terenów niezabudowanych, jako 

przestrzeni ws”ólnej, za”ewniając koegzystencję 

ruchu pieszego z niezbędnymi dojazdami ”ojazdów, 
ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia  

i ochrony ”owarowej;  
2) zakazuje się:  
a) sytuowania nowych budynków gospodar-

czych i towarzyszących,  
b) rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
c) wewnętrznego wygradzania terenu;  
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3) dopuszcza się ksztaJtowanie dróg wewnętrz-
nych jako ”asawy pieszych lub pieszo-jezdnych;  

4) dla budynków objętych ochroną konserwator-

ską stosować wymogi § 20;  

5) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 10, § 14,  

§ 18, § 23 oraz § 28;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - od drogi 

KDG, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
7) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 5% 

powierzchni terenu;  

8) gabaryty budynków ｦ do 4 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

9) wysoko`ć budynków - do 12 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej i do 18 m do kalenicy 

dachu;  

10) dach o kątach nachylenia do 45o.  

 

§ 46.1. US ｦ tereny sportu i rekreacji, dla któ-
rych ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: urządzenia turystyki i rekreacji 

wodnej, gastronomia, usJugi turystyki;  

2) uzu”eJniające: sezonowe bazy turystyczne, 

urządzenia parkowania, urządzenia przeciwpowo-

dziowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) dopuszcza się:  
a) sytuowanie wyJącznie jednego budynku na te-

renie, za”ewniającego obsJugę urządzeL turystyki  

i rekreacji wodnej, z dopuszczeniem sytuowania 

wbudowanego hangaru i szaletu publicznego,  

b) wygrodzenie terenu ogrodzeniem awurowym  

o wysoko`ci do 1,6 m, o walorach dostosowanych 

do walorów kulturowych otoczenia;  

2) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci usJu-

gowej i technicznej,  

b) zapewnienie urządzeniom przeciwpowodzio-

wym formy wJa`ciwej do rangi terenu;  

3) zakazuje się sytuowania budynków gospodar-

czych wolnostojących, blaszanych, skJadanych  

z gotowych elementów, lub innych o niskiej estety-

ce wyglądu zewnętrznego;  
4) dla budynku obowiązują szczególne wymaga-

nia architektoniczne;  

5) zagospodarowanie i zabudowę terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 14, § 18  

i § 28;  

6) wskaunik zabudowy ｦ do 40% powierzchni 

terenu;  

7) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%;  

8) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

9) wysoko`ci - do 7 m do górnej krawędzi ele-

wacji frontowej i do 15 m do kalenicy dachu;  

10) dach wysoki o kątach nachylenia 25o - 45o.  

RozdziaJ 3 

Tereny uwytkowane rolniczo  

 

§ 47.1. RZ ｦ tereny rolnicze, dla których ustala 

się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ uwytki zielone;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia przeciwpowo-

dziowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) wszelkie dziaJania ”odejmować zgodnie  

z wymogami § 14, z uwzględnieniem wymogów 

§ 27;  

2) obejmuje się ochroną siedliska gatunków pta-

ków chronionych na obszarze Natura 2000 OSO 

Grądy OdrzaLskie oraz zieleL naturalną siedlisk przy-

rodniczych chronionych:  

a) niwowe Jąki `wiewe, uwytkowane ekstensywnie  

            (6510),  

b) Jęgi wierzbowe, topolowe, jesionowo-olszowe  

            (91EO);  

3) dopuszcza się wzmocnienie obudowy biolo-

gicznej terenu z uwzględnieniem poprawy struktury 

siedlisk chronionych na obszarze Natura 2000 ga-

tunków ”taków, a takwe siedlisk przyrodniczych,  

o których mowa w pkt 2, w s”osób nie zagrawający 

bez”ieczeLstwu powodziowemu;  

4) Jąki ksztaJtować w s”osób zachowujący skJad 

florystyczny i od”owiadający mu zes”óJ faunistycz-

ny, typowy dla niwowej Jąki `wiewej, uwytkowanej 
ekstensywnie;  

5) zakazuje się zmiany uksztaJtowania terenu, 

je`li nie sJuwy ona ochronie przeciwpowodziowej,  

z zastrzeweniem ust. 6;  

6) dopuszcza się usytuowanie waJu przeciwpowo-

dziowego wzdJuw linii rozgraniczającej z terenem 1K.  

 

RozdziaJ 4 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej  

 

§ 48.1. 1PU ｦ tereny zabudowy produkcyjno-

usJugowej, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ magazyny i handel hurtowy, 

naprawa ”ojazdów, obsJuga ”ojazdów, produkcja 

drobna, produkcja, bez”ieczeLstwo publiczne, biura, 

handel detaliczny, usJugi bytowe, gastronomia, 

usJugi turystyki, rozrywka, rekreacja, zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące, 
usJugi drobne, urządzenia parkowania.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego:  

1) zakazuje się sytuowania:  

a) dziaJalno`ci, o których mowa w § 28 ust. 1,  

b) nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) dopuszcza się sytuowanie usJug gastronomii, 

rozrywki, rekreacji i usJug turystyki wyJącznie  

w budynku objętym ochroną konserwatorską oraz 

na dziaJkach ”rzylegJych do drogi 4KDW i posiada-

jących zjazd z drogi 1KDD.  
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3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i niemieszkalnej, z wyjątkiem usJug 

turystyki,  

b) staranne uksztaJtowanie elewacji eksponowa-

nych, wskazanych na rysunku planu;  

2) zakazuje się:  
a) sytuowania zjazdów z drogi 4KDW,  

b) sytuowania nowych lokali mieszkalnych  

w parterach budynków,  
c) rozbudowy i nadbudowy obiektów przezna-

czonych do rozbiórki,  
d) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego;  
3) w sąsiedztwie terenów oznaczonych symbo-

lem 1MW, 2MW i 2UM sytuować usJugi lub budyn-

ki towarzyszące;  
4) powierzchnia uwytkowa jednego mieszkania 

towarzyszącego nie mowe ”rzekroczyć:  
a) 10% powierzchni caJkowitej budynku tech-

niczno-produkcyjnego, w którym są sytuowane,  

b) 20% powierzchni caJkowitej budynku usJu-

gowego, w którym są sytuowane;  

5) wzdJuw linii rozgraniczających drogi 4KDW sy-

tuować zieleL izolacyjną wysoką, o gatunkach 

zgodnych z siedliskiem;  

6) dla budynków objętych ochroną konserwator-

ską stosować wymogi § 20;  

7) zagospodarowanie i zabudowę terenu ksztaJ-
tować z uwzględnieniem wymogów § 14, § 18  

i § 28;  

8) miejsca parkingowe sytuować wyJącznie jako 

urządzenia parkowania lub jako wbudowane w bu-

dynek, z wykluczeniem dostę”u z drogi 4KDW;  

9) linia zabudowy:  

a) nieprzekraczalna ｦ 5 m od drogi 1KDD, 2KDD 

i 3KDD, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) w przypadku braku na rysunku planu linii za-

budowy, nie”rzekraczalną linię zabudowy od drogi 

2KDD i 2KDW nalewy wyznaczyć zgodnie z przepi-

sami odrębnymi;  
10) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

10% powierzchni dziaJki;  
11) gabaryty budynków ｦ do 4 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

12) wysoko`ć budynków - do 10 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej i do 15 m do kalenicy 

dachu, z zastrzeweniem pkt 6 i pkt 14;  

13) dachy ”Jaskie i dachy wysokie o kątach na-

chylenia do 35o;  

14) dopuszcza się zachowanie budynków nie 

s”eJniających wymogów pkt 10-12, bez prawa do 

rozbudowy i nadbudowy, z wyjątkiem zmiany geo-

metrii dachu i adaptacji poddasza na cele uwytkowe.  
 

§ 49.1. 2PU - tereny produkcyjno-usJugowe, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: biura, usJugi ksztaJcenia, bazy 

maszyn i urządzeL, handel pojazdami, magazyny  

i handel hurtowy, naprawa ”ojazdów, obsJuga po-

jazdów, produkcja drobna, terenowe urządzenia 

sportu, sezonowe bazy turystyczne, obiekty parko-

wania;  

2) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące, 
urządzenia parkowania.  

2. W ramach przeznaczenia:  

1) podstawowego - zakazuje się sytuowania 

dziaJalno`ci, o których mowa w § 28 ust. 1;  

2) usJugi ksztaJcenia ｦ dopuszcza się wyJącznie 

naukę jazdy pojazdami i tresurę zwierząt.  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) powierzchnia uwytkowa mieszkaL towarzy-

szących nie mowe ”rzekroczyć 20% powierzchni 

caJkowitej budynku przeznaczenia podstawowego, 

w którym są sytuowane;  

2) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i niemieszkalnej,  

b) stosowanie jednolitych formy zabudowy  

w granicach terenu;  

3) zakazuje się:  
a) sytuowania mieszkaL towarzyszących w par-

terach budynków,  
b) rozbudowy, przebudowy i nadbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
c) sytuowania budynków gospodarczych blasza-

nych, skJadanych z gotowych elementów, lub in-

nych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego;  
4) obiekty budowlane o niskich walorach archi-

tektonicznych, widoczne z wód kanaJu OdrzaLskie-

go, maskować zielenią wysoką;  
5) zagospodarowanie i zabudowę terenu ksztaJ-

tować z uwzględnieniem wymogów § 14 i § 28;  

6) teren zagos”odarować zielenią wysoką zgodą 

z warunkami siedliskowymi i ksztaJtować ją w for-

mie zwartych zes”oJów liniowo lub wyspowo,  

w ukJadzie za”ewniającym przewietrzanie i izolację 

terenów sąsiednich;  
7) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 5 m od 

drogi 1KDD, 3KDD i 1KDW;  

8) wskaunik zabudowy ｦ do 25% powierzchni 

dziaJki budowlanej;  

9) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% 

powierzchni dziaJki budowlanej;  

10) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych;  

11) wysoko`ć budynków - do 9 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy 

dachu, z zastrzeweniem pkt 12;  

12) dopuszcza się budynki wywsze je`li wynika 

to z potrzeb technologicznych, jednak nie wywsze 

niw 12 m;  
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13) dachy ”Jaskie i dachy wysokie o kątach na-

chylenia do 35o.  

 

§ 50.1. PP ｦ tereny obiektów produkcyjnych, 

skJadów i magazynów, dla których ustala się prze-

znaczenie:  

1) podstawowe: bazy maszyn i urządzeL, maga-

zyny i handel hurtowy, handel pojazdami, naprawa 

”ojazdów, obsJuga ”ojazdów, produkcja drobna, 

produkcja;  

2) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące, 
urządzenia parkowania, infrastruktura telekomuni-

kacyjna.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego - 

zakazuje się sytuowania dziaJalno`ci, o których 

mowa w § 28 ust. 1.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i zago-

spodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) powierzchnia uwytkowa mieszkaL towarzy-

szących nie mowe ”rzekroczyć 5% powierzchni 

caJkowitej budynku przeznaczenia podstawowego, 

w którym są usytuowane;  

2) nakazuje się:  
a) stosować jednolite formy zabudowy w grani-

cach terenu,  

b) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 
mieszkalnej i usJugowej,  

c) rozbiórkę budynków dysharmonijnych lub 

”rzebudowę, w przypadku ich zachowania;  

3) zakazuje się:  
a) rozbudowy, przebudowy i nadbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
b) sytuowania budynków gospodarczych blasza-

nych, skJadanych z gotowych elementów, lub in-

nych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego;  
4) obiekty budowlane o niskich walorach archi-

tektonicznych, widoczne z wód rzeki Odry, masko-

wać zielenią wysoką;  
5) zagospodarowanie i zabudowę terenu ksztaJ-

tować z uwzględnieniem wymogów § 14 i § 28;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 5 m od 

drogi 1KDD, 2KDD, 1KDW i 2KDW;  

7) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 2% 

powierzchni dziaJki budowlanej;  

8) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji nad-

ziemnych;  

9) wysoko`ć budynków - do 9 m do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy 

dachu, z zastrzeweniem pkt 10;  

10) dopuszcza się budynki wywsze je`li wynika 

to z potrzeb technologicznych, jednak nie wywsze 

niw 12 m;  

11) dachy ”Jaskie i dachy wysokie o kątach na-

chylenia do 35o.  

RozdziaJ 5 

Tereny zieleni i wód  

 

§ 51.1. 1ZP ｦ teren zieleni urządzonej, stano-

wiący teren rekreacyjno-wypoczynkowy, sJuwący 

takwe organizacji imprez masowych, w tym arty-

styczno-rozrywkowych, dla którego ustala się prze-

znaczenie:  

1) podstawowe: zieleL urządzona;  
2) uzu”eJniające: sezonowe usJugi rozrywki, te-

renowe urządzenia sportu, drogi piesze.  

2. W ramach przeznaczenia terenowe urządzenia 

sportu dopuszcza się wyJącznie sytuowanie urzą-
dzeL sezonowych i tymczasowych.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) w zagospodarowaniu terenu nalewy uwzględnić:  
a) bez”ieczeLstwo ludzi w trakcie imprez maso-

wych, w tym szczególnie urządzenia techniczne  

i budowlane nalewy sytuować w s”osób bezpieczny 

dla uwytkowników,  
b) sytuowanie sezonowych usJug rozrywki;  

2) nakazuje się zapewnienie:  

a) bezpiecznych ”owiązaL komunikacyjnych ze 

Starym Miastem, drogami pieszymi 2KDP,  

b) pieszych ”owiązaL komunikacyjnych z tere-

nem 1KS, 2KS, 1U, 2U, KP i 3KDW,  

c) nawierzchni za”ewniających dojazd pojazdom 

sJuwb ratowniczych i policji,  

d) wy”osawenia terenu w urządzenia ochrony 

”owarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,  
e) `ciewki piesze, trasy rowerowe, maJą architek-

turę oraz zieleL niską i wysoką kom”onować  

w sposób za”ewniający mowliwo`ć sytuowania 

sezonowych usJug rozrywki tzn. wnętrze placu 

zagos”odarować jako Jąkę (trawnik), zieleL wysoką 

i `rednią sytuować wyJącznie w ”oJudniowo-

wschodniej czę`ci terenu lub wzdJuw drogi KDL, 

`ciewki piesze i trasę rowerową sytuować wokóJ 
placu, po zewnętrznym jego obrysie;  

3) nakazuje się:  
a) ochronę sz”alerów drzew, wskazanych na ry-

sunku planu, oraz uzu”eJnienie ”odwójnej alei lipo-

wej, stanowiącej historyczny element kompozycji 

placu, zgodnie z wymogami § 15 ust. 4,  

b) wysokie walory estetyczne i uwytkowe zago-

spodarowania, w tym szczególnie nawierzchni, 

maJej architektury, informacji wizualnej i o`wietlenia 

terenu;  

4) zakazuje się sytuowania:  

a) zabudowy,  

b) nadziemnej infrastruktury technicznej, z wy-

jątkiem o`wietlenia;  

5) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 14, § 18, § 21 i § 28;  
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6) dopuszcza się wzdJuw ciągu pieszego 2KDP 

sytuowanie obiektów maJej architektury takich jak 

”osągi, rzeuby i figury, ”odnoszące ”restiw terenu;  

7) wskaunik zabudowy ｦ 0%;  

8) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 80% 

powierzchni terenu;  

9) wysoko`ć obiektów budowlanych ｦ do 6 m.  

 

§ 52.1. 2ZP ｦ teren zieleni urządzonej, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe - zieleL urządzona;  
2) uzu”eJniające - urządzenia przeciwpowodzio-

we, urządzenia turystyki i rekreacji wodnej.  

2. Ustala się zasady zagospodarowania i zabu-

dowy terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) wszelkie dziaJania ”odejmować zgodnie z wy-

mogami § 14, z uwzględnieniem wymogów § 27;  

2) nabrzewe rzeki uksztaJtować w s”osób umow-
liwiający sytuowanie ciągów spacerowych i rekre-

ację;  
3) za”ewnić ochronę punktu i osi widokowej 

zgodnie z wymogami § 17;  

4) dopuszcza się:  
a) zmianę uksztaJtowania terenu z uwzględnie-

niem ochrony przeciwpowodziowej,  

b) wycinkę zieleni `redniowysokiej, ”rzesJaniają-
cej eks”ozycję staromiejskiego ukJadu urbanistycz-

nego i dominant przestrzennych, o których mowa  

w § 16 i § 17, z dróg pieszych, oznaczonych sym-

bolem 1KDP i 2KDP,  

c) usytuowanie platformy lub tarasu widokowe-

go w rejonie punktu widokowego.  

 

§ 53.1. ZS ｦ teren zieleni nieurządzonej, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zieleL nieurządzona;  
2) uzu”eJniające ｦ uwytki zielone, urządzenia 

przeciwpowodziowe.  

2. Ustala się zasady zagospodarowania i zabu-

dowy terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) wszelkie dziaJania ”odejmować zgodnie z wy-

mogami §ń4, z uwzględnieniem wymogów § 27;  

2) obejmuje się ochroną siedliska gatunków pta-

ków chronionych na obszarze Natura 2000 OSO 

Grądy OdrzaLskie oraz zieleL naturalną siedlisk przy-

rodniczych chronionych: Jęgi wierzbowe, topolowe, 

jesionowo-olszowe (91EO);  

3) dopuszcza się wzmocnienie obudowy biolo-

gicznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 

struktury i funkcjonowania siedlisk gatunków pta-

ków oraz siedliska przyrodniczego, o którym mowa 

w pkt 2, w s”osób nie zagrawający bez”ieczeLstwu 

powodziowemu;  

4) zakazuje się zmiany uksztaJtowania terenu, 

je`li nie sJuwy ona ochronie przeciwpowodziowej lub 

gospodarce wodnej, z zastrzeweniem ust. 5;  

5) urządzenia przeciwpowodziowe sytuować 

wzdJuw linii rozgraniczającej z terenem 4KDW.  

 

§ 54.1. ZZ(RZ) ｦ obszary zagrowone ”owodzią, 

obejmujące obszar bez”o`redniego zagrowenia po-

wodzią, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ uwytki zielone;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia przeciwpowo-

dziowe.  

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) wszelkie dziaJania ”odejmować zgodnie z wy-

mogami § 14, z uwzględnieniem wymogów § 25;  

2) dopuszcza się dziaJania o”tymalizujące mowli-
wo`ci występowania wy”oczywających, migrują-
cych lub werujących gatunków ”taków, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tych, dla których wyzna-

czono obszar Natura 2000 OSO Grądy OdrzaLskie;  
3) zakazuje się zmiany uksztaJtowania terenu, 

je`li nie sJuwy ona ochronie przeciwpowodziowej lub 

gospodarce wodnej.  

 

§ 55.1. WS ｦ tereny wód powierzchniowych, 

dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: wody powierzchniowe;  

2) uzu”eJniające: urządzenia turystyki i rekreacji 

wodnej, urządzenia przeciwpowodziowe.  

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu,  

o którym mowa w ust. 1:  

1) zakazuje się zabudowy;  

2) dopuszcza się:  
a) usytuowanie urządzeL turystyki i rekreacji 

wodnej na prawym brzegu Odry, na odcinku brzegu 

”rzylegJym do terenu oznaczonego symbolem 2ZP,  

b) dopuszcza się przeprowadzenie drogi pieszej 

na kJadce;  
3) dopuszcza się dziaJania o”tymalizujące mowli-

wo`ci wystę”owania wy”oczywających, migrują-
cych lub werujących gatunków ”taków, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tych, dla których wyzna-

czono obszar Natura 2000 OSO Grądy OdrzaLskie.  
 

RozdziaJ 6 

Tereny komunikacji  

 

§ 56.1. 1KS ｦ tereny urządzeL komunikacji, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ urządzenia parkowania, ga-

stronomia, rozrywka, naprawa ”ojazdów, obsJuga 

”ojazdów;  
a) uzu”eJniające: produkcja energii, urządzenia 

elektroenergetyczne, drogi wewnętrzne, drogi piesze.  

2. W ramach przeznaczenia terenu:  

1) rozrywka ｦ nie dopuszcza się dyskoteki;  

2) naprawa ”ojazdów, obsJuga ”ojazdów ｦ do-

puszcza się wyJącznie zachowanie istniejących 

obiektów;  
3) produkcja energii ｦ dopuszcza się wyJącznie 

instalacje pozyskiwania energii sJonecznej;  
4) drogi wewnętrzne ｦ dopuszcza się wyJącznie 

sytuowanie dróg za”ewniających obsJugę terenu 2U, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 62 ｦ 3477 ｦ Poz. 790 

 

w tym za”ewniających ochronę ”owarową i obsJugę 

przystanku wodnego.  

3. Ustala się zasady zagospodarowania i zabu-

dowy terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) dopuszcza się:  
a) sytuowanie produkcji energii w formie zada-

szenia nad urządzeniami parkowania,  

b) sytuowanie wiat garawowych na rowery;  

2) nakazuje się:  
a) zachowanie dominanty przestrzennej, wska-

zanej na rysunku planu, oraz jej ”rzebudowę w celu 

poprawy walorów architektonicznych i ada”tację na 

wiewę widokową,  
b) kompleksowe projektowanie i realizację tere-

nu, za”ewniając koegzystencję ruchu pieszego  

z niezbędnymi dojazdami ”ojazdów, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony ”owarowej i obsJugi terenu 2U;  

3) zakazuje się:  
a) sytuowania nowych budynków,  
b) rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiek-

tów przeznaczonych do rozbiórki,  
c) sytuowania budynków gospodarczych wolno-

stojących, blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego,  
d) wygradzania terenu zewnętrznego i we-

wnętrznego, z wyjątkiem istniejących obiektów 

naprawy ”ojazdów i obsJugi ”ojazdów;  
4) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJ-

tować z uwzględnieniem wymogów § 10, § 14,  

§ 18 oraz § 28;  

5) na terenie zachować istniejącą zieleL wysoką;  
6) wskaunik zabudowy ｦ max. 25% powierzchni 

dziaJki;  
7) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 15% 

powierzchni dziaJki;  
8) gabaryty budynków ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe poddasze;  

9) wysoko`ć budynków - do 9 m do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i do 15 m do kalenicy 

dachu, z wyjątkiem czę`ci budynku stanowiącej 
wiewę widokową;  

10) dachy ”Jaskie i dachy wysokie o kątach na-

chylenia do 35o.  

 

§ 57.1. 2KS ｦ tereny urządzeL komunikacji, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ urządzenia parkowania;  

2) uzu”eJniające ｦ drogi piesze.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się zapewnienie ”owiązaL drogami 

pieszymi lub ciągami spacerowymi terenu ZP z te-

renem oznaczonym symbolem 1U, 3KDW i KP;  

2) zakazuje się zabudowy;  

3) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 14, § 18 oraz § 28;  

4) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 5% 

powierzchni terenu.  

§ 58.1. KP ｦ tereny ”laców, dla których ustala 

się przeznaczenie:  

1) podstawowe: plac wewnętrzny, ogród ozdobny;  

2) uzu”eJniające: drogi piesze, drogi pieszo-jezdne.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się zapewnienie ”owiązaL drogami 

pieszymi lub ciągami spacerowymi z terenem ozna-

czonym symbolem 2U, ZP, 1KS, 2KS i 3KDW;  

2) dopuszcza się sytuowanie wyJącznie niezbęd-

nych dróg wewnętrznych lub dróg pieszojezdnych 

za”ewniających obsJugę terenu 1U i 2U, w tym 

szczególnie niezbędnych dróg ”owarowych;  
3) z zastrzeweniem § 75, zakazuje się zabudowy  

i sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych;  

4) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem:  

a) wymogów § 14, § 18 i § 28 oraz ustalonych 

dla przestrzeni do specjalnego opracowania w § 11 

ust. 4,  

b) obsJugi komunikacyjnej i ochrony ”owarowej 
terenu 1U i 2U,  

c) ekspozycji willi fabrykanta w zespole garbarni, 

o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 6;  

5) zieleL sytuować w wyJącznie w formach kom-

ponowanych i formowanych, o wysoko`ci do 6 m.  

 

§ 59.1. KDG ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ droga-

ulica klasy gJównej (G).  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego - min. 35 m;  

2) jezdnia o szer. min. 6 m z dwoma pasami ru-

chu;  

3) chodnik ｦ min. jednostronny;  

4) dla mostu nad Odrą, objętego ochroną kon-

serwatorską, nalewy stosować wymogi § 20;  

5) przebudowa mostu nad kanaJem winna 

uwzględniać parametry umowliwiające swobodny 

transport towarowy i ”asawerki drogą wodną, ozna-

czoną symbolem 1KW;  

6) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej re-

lacji Brzeg ｦ Wójcice, z zastrzeweniem pkt 7;  

7) dopuszcza się alternatywny przebieg trasy 

rowerowej:  

a) przez plac Drzewny oraz drogę ”ieszą 2KDP, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

b) wzdJuw drogi KDG, poza granicami obszaru 

objętego planem;  

8) za”ewnić ujednoliconą formę ”rzystanków 

miejskiej komunikacji zbiorowej, z wydzielonym 

miejscem na informacje i reklamę;  
9) zakazuje się sytuowania ”arkingów przyulicz-

nych.  

 

§ 60.1. KDL ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy lokalnej (L);  
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2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ min. 17 m;  

2) szeroko`ć jezdni min. 6 m;  

3) chodnik ｦ dwustronny;  

4) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 18 i § 28 oraz ustalonych 

dla przestrzeni do specjalnego opracowania w § 11 

ust. 4;  

5) nakazuje się:  
a) odtworzyć i uzu”eJnić szpalery drzew wska-

zane na rysunku planu, w tym ”odwójną aleję lipo-

wą wokóJ Placu Drzewnego, oznaczonego symbo-

lem 1ZP,  

b) za”ewnić wysokie walory estetyczne i uwyt-

kowe zagospodarowania, w tym szczególnie na-

wierzchni, maJej architektury, informacji wizualnej  

i o`wietlenia terenu,  

c) za”ewnić ujednoliconą formę ”rzystanków 

miejskiej komunikacji zbiorowej, z wydzielonym 

miejscem na informacje i reklamę;  
6) dopuszcza się usytuowanie ”arkingów przy-

ulicznych, je`li nie naruszają ciągu zieleni przyulicz-

nej, o której mowa w pkt 5 lit. a.  

 

§ 61.1. 1KDD ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy dojazdowej (D);  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ min. 10 m;  

2) chodnik ｦ min. jednostronny;  

3) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 18 i § 28;  

4) dopuszcza się usytuowanie w pasie drogo-

wym ”arkingów przyulicznych;  

5) ulicę nie za”ewniającą przejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć placem manewrowym o wymia-

rach zgodnych z przepisami odrębnymi.  
 

§ 62.1. 2KDD ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy dojazdowej (D);  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ min. 10 m;  

2) chodnik ｦ min. jednostronny;  

3) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 18 i § 28;  

4) dopuszcza się usytuowanie w pasie drogo-

wym ”arkingów przyulicznych;  

5) w pasie drogowym o szeroko`ci większej niw 
10 m sytuować zieleL towarzyszącą o gatunkach 

zgodnych z warunkami siedliskowymi.  

 

§ 63.1. 3KDD ｦ tereny dróg publicznych, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy dojazdowej (D);  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ min. 10 m;  

2) chodnik ｦ min. jednostronny;  

3) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 18 i § 28 oraz ustalonych 

dla przestrzeni do specjalnego opracowania w § 11 

ust. 4;  

4) dopuszcza się usytuowanie w pasie drogo-

wym ”arkingów przyulicznych;  

5) w pasie drogowym sytuować zieleL towarzy-

szącą, w formie szpaleru drzew o gatunkach zgod-

nych z warunkami siedliskowymi.  

 

§ 64.1. 1KDP ｦ tereny dróg publicznych pie-

szych, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga pieszo-jezdna, droga 

piesza;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania, urzą-
dzenia przeciwpowodziowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego - od 15 m do 20 m;  

2) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem:  

a) wymogów § 14 i § 28 oraz ustalonych dla 

przestrzeni wymagających specjalnego opracowania 

w § 11 ust. 4,  

b) ochrony ekspozycji obiektów i terenów, o któ-
rych mowa § 16-17;  

3) nakazuje się:  
a) drogi piesze realizować jako ”romenadę,  
b) zapewnienie urządzeniom przeciwpowodzio-

wym formy wJa`ciwej do rangi terenu,  

c) usytuowanie urządzeL parkowania w s”osób 

nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym tere-

nu,  

d) sytuowanie zieleni towarzyszącej wyJącznie 

w formach komponowanych i formowanych,  

o wysoko`ci do 6 m;  

4) dopuszcza się usytuowanie:  

a) trasy rowerowej,  

b) platformy lub tarasu widokowego w rejonie 

punktu widokowego, wskazanego na rysunku pla-

nu;  

5) jezdnię realizować z wtopionymi krawęwnika-

mi, a nawierzchnię i wystrój posadzki dostosować 

do wymogów bez”ieczeLstwa ruchu, w tym szcze-

gólnie pasy ruchu koJowego i pieszego zrównicować 

barwą i fakturą nawierzchni.  

 

§ 65.1. 2KDP ｦ tereny dróg publicznych pie-

szych, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: droga piesza;  
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2) uzu”eJniające: urządzenia przeciwpowodzio-

we, stacje pomiarowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

                 ｦ min. 6 m;  

2) dla budynku objętego ochroną konserwator-

ską stosować wymogi § 20;  

3) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem:  

a) wymogów § 14 i § 28 oraz ustalonych dla 

przestrzeni wymagających specjalnego opracowania 

w § 11 ust. 4,  

b) ochrony ekspozycji obiektów i terenów, o któ-
rych mowa §ń6-17;  

4) nakazuje się:  
a) drogi piesze realizować jako ”romenadę,  
b) zapewnienie urządzeniom przeciwpowodzio-

wym formy wJa`ciwej do rangi terenu,  

c) odtworzenie i uzu”eJnienie sz”alerów drzew 

wskazanych na rysunku planu, w tym ”odwójnej 
alei lipowej wokóJ Placu Drzewnego, oznaczonego 

symbolem ZP;  

5) dopuszcza się:  
a) przeprowadzenie drogi pieszej przez rzekę na 

kJadce,  
b) usytuowanie trasy rowerowej relacji Brzeg ｦ 

Wójcice,  
c) ada”tację budynku objętego ochroną konser-

watorską na potrzeby obsJugi mariny lub przystani 

wodnej (kasy, szalet publiczny, usJugi gastronomii).  

 

§ 66.1. 1KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, dla 

których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga wewnętrzna;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ min. 10 m;  

2) dopuszcza się usytuowanie w pasie drogo-

wym ”arkingów przyulicznych;  

3) ulicę nie za”ewniającą przejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć placem manewrowym o wymia-

rach zgodnych z przepisami odrębnymi.  
 

§ 67.1. 2KDW ｦ teren dróg wewnętrznych, dla 

którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga wewnętrzna, droga pie-

szo-jezdna;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego - min. 6 m;  

2) dopuszcza się usytuowanie w pasie drogo-

wym ”arkingów przyulicznych;  

3) ulicę nie za”ewniającą przejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć placem manewrowym o wymia-

rach zgodnych z przepisami odrębnymi.  
 

§ 68.1. 3KDW ｦ teren dróg wewnętrznych, dla 

którego ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ 

droga wewnętrzna, droga pieszo-jezdna, droga pie-

sza.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć pasa drogowego - min. 6 m;  

2) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem:  

a) wymogów § 10 i § 18 oraz ustalonych dla 

przestrzeni wymagających specjalnego opracowania 

w § 11 ust. 4,  

b) obsJugi komunikacyjnej i ochrony ”owarowej 
terenu 1U i 2U;  

3) zakazuje się sytuowania zieleni ”rzydrownej  
i ”arkingów przyulicznych;  

4) dopuszcza się ksztaJtowanie drogi jako pasa-

wu, w tym takwe odtworzenia historycznego prze-

krycia;  

5) jezdnię realizować z wtopionymi krawęwnika-

mi, a nawierzchnię i wystrój posadzki dostosować 

do wymogów bez”ieczeLstwa ruchu, w tym szcze-

gólnie pasy ruchu koJowego i pieszego zrównicować 

barwą i fakturą nawierzchni.  

 

§ 69.1. 4KDW ｦ teren dróg wewnętrznych, dla 

którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: droga wewnętrzna, droga pie-

szo-jezdna;  

2) uzu”eJniające: urządzenia przeciwpowodziowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ min. 6 m;  

2) zakazuje się sytuowania:  

a) ”arkingów przyulicznych i zieleni ”rzydrownej,  
b) nowych zjazdów z drogi;  

3) dopuszcza się sytuowanie urządzeL przeciw-

powodziowych.  

 

§ 70.1. 1KW ｦ teren komunikacji wodnej, dla 

którego ustala się przeznaczenie podstawowe: dro-

ga wodna.  

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu,  

o którym mowa w ust. 1:  

1) droga wodna IV klasy technicznej międzyna-

rodowej;  

2) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-
dnieniem wymogów § 14;  

3) przy lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-
dzeL zachować wymagane przepisami odrębnymi 
minimalne wysoko`ci ”rze`witu pod mostami, ruro-

ciągami i innymi urządzeniami krzywującymi się  

z drogą wodną, nad i pod poziomem wody weglow-

nej;  

4) dopuszcza się:  
a) ”ogJębianie koryta kanaJu w celu utrzymania 

wJa`ciwych gJęboko`ci tranzytowych,  
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b) dziaJania o”tymalizujące mowliwo`ci wystę-
powania wy”oczywających, migrujących lub we-

rujących gatunków ”taków, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000.  

 

§ 71.1. 2KW ｦ teren komunikacji wodnej, dla 

którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ przystanek wodny, urządzenia 

turystyki i rekreacji wodnej;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia przeciwpowo-

dziowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) dla potrzeb przeznaczenia podstawowego na-

lewy wykorzystać istniejące nabrzewe;  
2) zagospodarowanie terenu ksztaJtować z uwzglę-

dnieniem wymogów § 10, § 14 i § 18.  

 

RozdziaJ 7 

Tereny infrastruktury technicznej  

 

§ 72.1. E - tereny infrastruktury elektroenerge-

tycznej, dla których ustala się przeznaczenie pod-

stawowe - urządzenia elektroenergetyczne.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się rozbiórkę obiektów usytuowa-

nych w granicach strefy B, ochrony konserwator-

skiej, lub przebudowy w celu dostosowania ich 

architektury i wystroju elewacji do walorów kultu-

rowych otoczenia;  

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 5%;  

3) gabaryty budynków ｦ 1 kondygnacja nad-

ziemna;  

4) wysoko`ć budynków - do 6 m do najwywej 
”oJowonego punktu.  

 

§ 73.1. 1Kｦ teren infrastruktury technicznej, dla 

którego ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: obiekty infrastruktury kanaliza-

cyjnej;  

2) uzu”eJniające: infrastruktura telekomunikacyj-

na, urządzenia przeciwpowodziowe, produkcja 

energii, mieszkania towarzyszące.  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) powierzchnia uwytkowa mieszkaL towarzy-

szących nie mowe ”rzekroczyć 5% powierzchni 

caJkowitej budynku, w którym są sytuowane;  

2) nakazuje się:  
a) oddzielne wej`cia do budynku dla czę`ci 

mieszkalnej i niemieszkalnej,  

b) stosowanie jednolitych formy zabudowy  

w granicach terenu;  

3) zakazuje się sytuowania mieszkaL towarzy-

szących w parterach budynków;  
4) zagospodarowanie i zabudowę terenu ksztaJ-

tować z uwzględnieniem wymogów § 14 i § 28;  

5) obiekty budowlane o niskich walorach archi-

tektonicznych, widoczne z wód kanaJu OdrzaLskie-

go, maskować zielenią wysoką;  
6) teren zagos”odarować zielenią wysoką zgodą 

z warunkami siedliskowymi i ksztaJtować ją w for-

mie zwartych zes”oJów liniowo lub wyspowo,  

w ukJadzie za”ewniającym przewietrzanie i izolację 

terenów sąsiednich;  
7) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 5 m od 

drogi 1KDD, zgodnie z rysunkiem planu;  

8) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% 

powierzchni terenu;  

9) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji nad-

ziemnych;  

10) wysoko`ć budynków - do 10 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy 

dachu, z zastrzeweniem pkt 11;  

11) dopuszcza się sytuowanie obiektów budow-

lanych wywszych tylko w przypadkach uzasadnio-

nych względami technologicznymi;  

12) dachy ”Jaskie.  
 

§ 74.1. 2Kｦ teren infrastruktury technicznej, dla 

którego ustala się przeznaczenie podstawowe - 

urządzenia kanalizacyjne.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) teren zagos”odarować zielenią niską lub wy-

konać powierzchnie utwardzone;  

2) wzdJuw granic terenu w”rowadzić zieleL ma-

skującą urządzenia;  
3) wysoko`ć obiektów budowlanych - do 6 m 

do najwywej ”oJowonego punktu.  

 

DźIAI III 

PRZEPISY KOKCOWE  

 

§ 75.1. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami planu:  

1) dopuszcza się dotychczasowy s”osób zago-

spodarowania oraz uwytkowania obiektów i terenu, 

je l̀i nie narusza on wymogów ”rze”isów odrębnych, 
w tym szczególnie wymogów prawa budowlanego;  

2) zakazuje się sytuowania infrastruktury tech-

nicznej w sposób utrudniający lub uniemowliwiający 

realizację ustaleL planu.  

2. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowa-

nie, urządzenie i uwytkowanie terenu:  

1) 1ZP - sezonowymi urządzeniami rozrywki oraz 

urządzeniami związanymi z organizacją imprez ma-

sowych i okoliczno`ciowych, a takwe sytuowanie 

toalet ”rzeno`nych ｦ na czas do 1 miesiąca;  
2) 1ZP ｦ sezonowymi, terenowymi urządze-

niami sportowymi jak lodowisko, boiska trawia-

ste, w sezonie ich uwywania;  
3) KP ｦ obiektami związanymi z organizacją 

imprez kulturalnych lub rozrywkowych - na czas 

max. 1 tygodnia;  
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4) 1U, 2U, 2UM, KP i 1KDP - urządzeniami 
ogródków gastronomicznych, związanymi z usJu-

gami gastronomii, w okresie od maja do wrze`nia, 
pod warunkiem:  

a) dostosowania ich wystroju do walorów kultu-

rowych otoczenia,  

b) zastosowanie materiaJów naturalnych lub 

szlachetnych;  

5) handlu obwounego związanych z organizacją 

incydentalnych kiermaszów lub targowisk związa-

nych z im”rezą okoliczno`ciową trwającą do 5 dni.  

 

§ 76.1. Wysoko`ć stawki procentowej, na pod-

stawie której ustala się o”Jatę w przypadku zbycia 

nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku  

z uchwaleniem planu, ustala się w stosunku do 

terenu oznaczonego symbolem:  

1) 1U, 2U, 1MW i 2MW ｦ 10%;  

2) 2UM i US ｦ 15%;  

3) 1PU, 2PU ｦ 20%.  

2. Nie ustala się stawki procentowej dla pozo-

staJych terenów objętych planem, ”oniewaw s”osób 

ich przeznaczenia nie ulegnie zmianie.  

3. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  

w przypadku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 

będzie pobierana.  

§ 77. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się przepisy odrębne.  
 

§ 78. W granicach obszaru objętego planem tra-

cą moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta BRZEG, uchwalonego 

uchwaJą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu  

z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z dnia 6 lutego 2004 r. Nr 7, poz. 121) wraz ze 

zmianą zatwierdzoną uchwaJą Nr XLVIII/472/09 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 wrze`nia 2009 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego  

z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 80, poz. 1036).  

 

§ 79. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu.  

 

§ 80. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IX/55/11 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IXł55łńń 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami 
ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania gminy miasta BRźEGUｬ   
 

Rada Miejska Brzegu stwierdza zgodno`ć miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Brzegu, dla obszaru WYSP OŚRźAKSKICH 
ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od ”óJ-
nocy KanaJem OdrzaLskim, a od ”oJudnia i za-

chodu wodami rzeki Odry, z ustaleniami ｭStudium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy miasta Brzeguｬ, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XL/344/08 Rady Miejskiej Brzegu  

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IXł55łńń 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla 

obszaru WYSP OŚRźAKSKICH ograniczonego od 

wschodu ul. Krakusa, od ”óJnocy KanaJem Od-

rzaLskim, a od ”oJudnia i zachodu wodami rzeki 
Odry   

 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”ro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP OD-

RźAKSKICH ograniczonego od wschodu ul. Kraku-

sa, od ”óJnocy KanaJem OdrzaLskim, a od ”oJudnia 
i zachodu wodami rzeki Odry w dniach od 9 lutego 

do 9 marca 2011 roku oraz w okresie 14 dni od 

dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, osoby ”rawne  
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowo`ci ”rawnej wniosJy ń uwagę.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. 2003.80.717 ze 

zm.) Rada Miejska Brzegu nie uwzględnia uwagi 
do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP OD-

RźAKSKICH, wniesionej ”rzez:  
ń) firmę UNIBAX S”. z o.o. z siedzibą ul. Wa-

pienna 6/8, 87-ńŃŃ ToruL, ”ismem dnia marca 
2011 roku, w zakresie dotyczącym do”uszczenia 
sytuowania dziaJalno`ci związanej ze sku”em, 
skJadowaniem i ”rzetwarzaniem od”adów na te-

renie dawnej garbarni, oznaczonym symbolem 

2PU, tzn. dopuszczenia przeznaczenia niniejszego 

terenu ”od urządzenia gos”odarki od”adami. 
 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr IX/55/11 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych.   

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003.80.717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001.142.1591 ze 

zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. 2009.157.1240 ze zm.), Rada Miejska 

Brzegu przyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie  

w sprawie realizacji inwestycji, stanowiących 

zadania wJasne gminy, oraz o zasadach ich finan-

sowania:  

1) inwestycje, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, będą finansowane z budwetu gminy,  

w tym ze `rodków pozyskiwanych z funduszy 

Unii Europejskiej, a takwe ze `rodków zewnętrz-
nych.  
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UCHWAIA NR VI/37/11 

RADY GMINY JEMIELNICA 

 

 z dnia 17 maja 2011 r. 

  
w sprawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za wpis do rejestru wJobków i klubów dziecięcychŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 

ust. 1 i art. 42 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, 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. 


