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UCHWAIA NR X/42/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

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

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

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

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

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

1413 oraz 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 i Nr 155, 

poz. 1043), w związku z UchwaJą Nr XXXII/ 

266/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z 25 lutego 2009 r. w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”orządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 

wsi Rozmierka, po stwierdzeniu zgodno`ci z usta-

leniami "Studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce 

Opolskie", uchwalonym UchwaJą Nr XXIX/251/08 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

22 grudnia 2008 r., Rada Miejska w Strzelcach 

Opolskich uchwala, co nastę”uje: 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Rozmierka, zwany dalej "planem".  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczo-

no na rysunku planu, stanowiącym zaJącznik gra-

ficzny do niniejszej uchwaJy, zwany dalej "rysun-

kiem planu". 

3. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu s”orządzony 

na mapach zasadniczych w skali 1:1000, stano-

wiący integralną czę`ć uchwaJy; 
2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

4. W granicach obszaru objętego planem nie 

wystę”ują nastę”ujące tereny, które okre`la się 

obowiązkowo, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 ze zmianami): 

1) ”odlegające ochronie, ustalone na podsta-

wie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo po-

wodzi, 

c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych; 

2) wymagające okre`lenia szczegóJowych za-

sad i warunków scalania nieruchomo`ci; 
3) wymagające okre`lenia s”osobów i termi-

nów tymczasowego zagospodarowania, urządza-

nia i uwytkowania. 
 

§ 2.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu są ustaleniami obowiązującymi planu: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granica obszaru objętego planem, 

b) granice obrębu ewidencyjnego wsi Rozmierka; 

2) przeznaczenie terenów: 
a) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

b) oznaczenia ”oszczególnych terenów zawie-

rające: 
- symbol okre`lający przeznaczenie terenu, 

- kolejny numer terenu, wyrówniający go spo-

`ród innych terenów o tym samym przeznaczeniu; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) tereny, na których obowiązuje utrzymanie 

lub urządzenie nasadzeL zieleni wysokiej w ukJa-

dzie szpalerowym; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) zabytki nieruchome objęte ochroną konser-

watorską, 
b) granica strefy ochrony konserwatorskiej, 

c) stanowiska archeologiczne udokumentowa-

ne, o potwierdzonej lokalizacji, 

d) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ 

archeologicznej; 

5) zasady ksztaJtowania zabudowy oraz wskau-
niki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) miejsce zmiany typu linii zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru za-

bytków, 
b) stanowiska archeologiczne udokumentowa-

ne, o potwierdzonej lokalizacji, wpisane do reje-

stru zabytków,  
c) granice terenów zamkniętych,  
d) strefa ochrony ”o`redniej wewnętrznej uję-

cia wody, 

e) strefa ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia 

wody; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy: 

a) rezerwa terenu pod drogę ”ubliczną ｦ ob-

wodnicę wsi Rozmierka w ciągu drogi powiatowej 

nr 1807 O, 

b) strefa dopuszczalnej lokalizacji budowli rol-

niczych, 

c) tereny dróg publicznych wraz z otoczeniem, 

dla których okre`lono wymagania wynikające  

z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, niebędące obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie elektroenergetyczne napowietrzne `red-

niego na”ięcia 15 kV; 

2) orientacyjne ”odziaJy geodezyjne; 

3) zarys linii rozgraniczających ukJadu komuni-

kacyjnego ”rzylegJego do obszaru planu. 

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 ”osiadają 

charakter informacyjny. 

 

§ 3. Nastę”ujące okre`lenia stosowane w uchwa-

le oznaczają: 
1) dach o symetrycznie nachylonych poJaciach ｦ 

dach o jednakowym kącie nachylenia gJównych po-

Jaci budynku oraz symetrii ukJadu gJównych ”oJaci; 

2) elewacja frontowa ｦ `ciana budynku wraz 

ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementa-

mi i dachem, widoczna z drogi, z której jest ob-

sJugiwana dziaJka budowlana; 

3) front dziaJki ｦ granica dziaJki budowlanej 

”rzylegająca do drogi, z której odbywa się obsJu-

ga komunikacyjna tej dziaJki; 
4) kąt nachylenia poJaci dachowych ｦ kąt 

mieszczący się w zakresie okre`lonym w przepi-

sach szczegóJowych uchwaJy, jednakowy dla 

gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

5) linia rozgraniczająca ｦ linia rozgraniczająca 

tereny o równym przeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagospodarowania, której przebieg, okre`lony 

na rysunku planu, ma charakter wiąwący i nie mowe 

ulegać ”rzesunięciu w ramach realizacji planu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 

wznoszenie budynków oraz okre`lonych w usta-

leniach planu rodzajów budowli nadziemnych, 

niebędących liniami ”rzesyJowymi i sieciami 

uzbrojenia terenu lub terenowymi urządzeniami 

komunikacji, której przekroczenia nie dopuszcza 

się na wszystkich kondygnacjach; 

7) obiekty i urządzenia gospodarki rolnej ｦ 

obiekty i urządzenia budowlane związane z prowa-

dzeniem gospodarki polowej, hodowlanej i ogrod-

niczej, w tym: silosy, ”Jyty gnojowe itp.; 

8) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ urzą-
dzenia budowlane, budynki garawowe, gospodar-

cze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty maJej 
architektury; 

9) obowiązująca linia zabudowy ｦ linia, wzdJuw 
której wymaga się usytuowania zasadniczej `cia-

ny zewnętrznej budynku na wszystkich kondy-

gnacjach oraz okre`lonych w ustaleniach planu 

rodzajów budowli nadziemnych, niebędących 

liniami ”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu 

lub terenowymi urządzeniami komunikacji; za 

s”eJnienie tego wymogu uwawa się usytuowanie 

zgodnie z podanymi zasadami przynajmniej jedne-

go budynku przeznaczenia podstawowego terenu. 

PozostaJe budynki/obiekty mogą być zlokalizowa-

ne poza obowiązującą linią zabudowy; 

10) plan ｦ ustalenia dotyczące obszaru okre-

`lonego w § 1 uchwaJy; 
11) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia 

terenu zajęta przez budynek w stanie wykoLczo-

nym, liczona w rzucie przyziemia, mierzonego  

w przekroju poziomym budynku na wysoko`ci 1 m; 

12) produkcja zwierzęca ｦ chów i hodowla 

zwierząt w celach handlowych oraz w skali prze-

kraczającej potrzeby konsumpcyjne i uwytkowe 

rodzinnego gospodarstwa rolnego; 

13) przepisy odrębne ｦ aktualne przepisy 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a takwe 

ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo-

dawstwo organizacji i organów międzynarodo-

wych, których Rzeczpospolita Polska jest czJon-

kiem, oraz prawo Unii Europejskiej, obowiązujące 

w regulowanej dziedzinie; 
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14) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznacze-

nie będące dominującą formą wykorzystania tere-

nu oraz obiektów z nim związanych; 
15) przeznaczenie równorzędne ｦ rodzaje 

przeznaczenia terenu uzu”eJniające się w dowol-

nych proporcjach lub będące zamiennym sposo-

bem zagospodarowania terenu oraz obiektów  

z nim związanych, dopuszczone przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy; 
16) przeznaczenie uzupeJniające ｦ przeznacze-

nie inne niw podstawowe, które uzu”eJnia lub 

wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

17) stawka procentowa ｦ jednorazowa o”Jata 

ustalona w planie, okre`lona w stosunku procen-

towym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym; 

18) teren ｦ obszar o okre`lonym przeznacze-

niu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czony symbolem; 

19) usJugi podstawowe ｦ usJugi sJuwące 

mieszkaLcom wsi do wykonywania funkcji admi-

nistracyjnych i biurowych, zdrowia, bankowo`ci  
i Jączno`ci, handlu detalicznego i gastronomii, 

o`wiaty, kultury i rekreacji oraz rzemiosJa nie-

uciąwliwego, takiego jak: zakJady fryzjerskie, kra-

wieckie lub inne o podobnym charakterze; 

20) usJugi ponadpodstawowe ｦ usJugi o za-

kresie szerszym niw bez”o`rednia obsJuga potrzeb 

mieszkaLców wsi w dziedzinach, o których mo-

wa w pkt 19, a takwe, takich jak: hotelarstwo, 

agroturystyka, sport i rekreacja, handel hurtowy 

lub inne o podobnym charakterze; 

21) usJugi publiczne ｦ obiekty i urządzenia 

przeznaczone do wykonywania funkcji usJugo-

wych w dziedzinach o charakterze ogólnos”o-

Jecznym, w szczególno`ci z zakresu administracji, 

o`wiaty i wychowania, ratownictwa, ”orządku 

publicznego, Jączno`ci oraz kultury i sztuki; 

22) usJugi rzemiosJa ｦ dziaJalno`ć gospodarcza 

w zakresie wytwórstwa i napraw, przy zatrudnie-

niu do 15 ”racowników, w branwy budowlanej, 

drzewnej, tekstylnej i odziewowej, metalowej, 

elektrotechnicznej i elektronicznej, s”owywczej 

oraz artystycznej; 

23) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej 

ｦ procentowy stosunek powierzchni biologicznie 

czynnej na danym terenie lub dziaJce budowlanej 

do powierzchni tego terenu lub dziaJki budowlanej; 

24) wskaunik powierzchni zabudowy dziaJki 
(intensywno`ć zabudowy) ｦ procentowy stosu-

nek powierzchni zabudowy, tj. sumy powierzchni 

zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych 

na danym terenie lub dziaJce budowlanej, liczonej 

po zewnętrznym obrysie ”rzegród zewnętrznych 

lub rzutu poziomego, do powierzchni tego terenu 

lub dziaJki budowlanej; 

25) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć obiektu 

mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od 

poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzi-

mego) i odnosząca się do kalenicy obiektu w wy-

padku dachu stromego lub ”eJnej wysoko`ci 
obiektu w wypadku dachu ”Jaskiego, i/lub wyra-

wona w ilo`ci kondygnacji nadziemnych wraz  

z poddaszem. 

 

§ 4.1. Ustala się linie rozgraniczające tereny  

o równym przeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu. 

2. Ustala się nastę”ujące tereny, wyznaczone 

liniami rozgraniczającymi: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolem MU; 

4) tereny usJug komercyjnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem U; 

5) tereny usJug publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem UP; 

6) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US; 

7) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R; 

8) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem RM; 

9) tereny obsJugi produkcji w gospodarstwie 

rolnym, hodowlanym, ogrodniczym, oznaczone na 

rysunku planu symbolem RU; 

10) teren obiektów produkcyjnych, skJadów  

i magazynów, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem P; 

11) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZP; 

12) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL; 

13) teren drogi publicznej ｦ droga gJówna, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDG; 

14) tereny dróg publicznych ｦ drogi lokalne, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;  

15) tereny dróg publicznych ｦ drogi dojazdo-

we, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;  

16) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW;  

17) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone 

na rysunku planu symbolem KDR;  

18) tereny urządzeL obsJugi transportu kolejo-

wego, oznaczone na rysunku planu symbolem KK;  

19) teren urządzeL elektroenergetycznych, 

oznaczony na rysunku planu symbolem E; 

20) teren urządzeL zaopatrzenia w wodę, 
oznaczony na rysunku planu symbolem W. 
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3. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nów, wymienionych w ust. 2, okre`lono w prze-

pisach szczegóJowych uchwaJy. 
 

§ 5.1. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z za-

strzeweniem ustaleL, o których mowa w § 7, oraz 

zgodnie z przepisami szczegóJowymi uchwaJy; 
2) dla istniejących budynków oraz ich czę`ci, 

które ”osiadają inne niw ustalone w planie wskau-
niki intensywno`ci zabudowy, liczbę kondygnacji, 

wysoko`ć, geometrię dachu, linię zabudowy, 

szeroko`ć elewacji frontowej ｦ dopuszcza się: 
a) remont w zakresie biewącej konserwacji oraz 

rozbiórkę, 
b) zmianę sposobu uwytkowania budynku, 

c) przebudowę budynku, 

d) rozbudowę budynku, zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy, 
e) dostosowanie budynku do potrzeb osób 

nie”eJnos”rawnych; 
3) dla istniejących terenów zabudowanych, 

które ”osiadają mniejsze niw ustalone w planie 

wskauniki powierzchni biologicznie czynnej ｦ 

zakazuje się pomniejszania powierzchni biologicz-

nie czynnej; 

4) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysun-

ku planu; 

5) okapy i gzymsy mogą ”rzekraczać wyznaczo-

ną w planie linię zabudowy nie więcej niw 0,8 m, 

natomiast czę`ci budynku, takie jak: balkony, 

galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie  

i rampy ｦ nie więcej niw 1,5 m, lecz nie dalej niw 
do wyznaczonej w planie linii rozgraniczającej; 

6) dla obiektów i budynków, których budowa 

roz”oczęJa się przed wej`ciem w wycie planu lecz 

nie zostaJa ukoLczona, a które ”rzekraczają wy-

znaczoną w planie linię zabudowy, dopuszcza się 

kontynuację budowy na warunkach okre`lonych 

w wydanym pozwoleniu na budowę; rozbudowę 

obiektów nalewy ”rowadzić zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy; 
7) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytu-

ować w nawiązaniu do zabudowy zlokalizowanej 

na dziaJce sąsiedniej; 
8) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, 

obowiązuje zasada zachowania symetrii podsta-

wowych elementów rozplanowania rzutu obiektu, 

ukJadu elewacji (rozplanowania i proporcji otwo-

rów okiennych) oraz jednakowej geometrii dachu; 

9) w odniesieniu do istniejącej zabudowy bliu-
niaczej, ustalenia, o których mowa w pkt 8 obo-

wiązują jedynie w przypadku: 

a) gdy jeden z segmentów budynku bliuniacze-

go istnieje, a drugi jest do niego dobudowywany, 

b) przebudowy, rozbudowy lub odbudowy bu-

dynku bliuniaczego, która obejmuje zmianę pod-

stawowych elementów rozplanowania rzutu 

obiektu, ukJadu elewacji (rozplanowania i propor-

cji otworów okiennych i drzwiowych) oraz geo-

metrii dachu w zakresie, który umowliwia dopro-

wadzenie do s”ójno`ci rozwiązaL architektonicz-

nych w obydwu segmentach; 

10) zakazuje się na terenach graniczących z te-

renami dróg publicznych lokalizowania ogrodzeL: 
a) wykonanych z prefabrykowanych ”Jyt beto-

nowych ｦ dopuszcza się wyJącznie betonowe 

sJu”ki i ”odmurówki (w przypadku ogrodzeL sys-

temowych lub pokrytych z zewnątrz okJadzinami 

elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki 

lub okJadzin imitujących te materiaJy), 
b) o wysoko`ci większej niw 2,20 m. 

2. W przepisach szczegóJowych uchwaJy 

okre`lono dla ”oszczególnych terenów, wyodręb-

nionych liniami rozgraniczającymi, szczegóJowe 

zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego, w tym: 

1) rodzaje zabudowy; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy, w tym: 

wysoko`ć zabudowy, gabaryty obiektów, ksztaJt 
dachów i elewacji; 

3) wskauniki zagospodarowania terenu, w tym: 

wskauniki powierzchni zabudowy dziaJki, wskau-
niki powierzchni biologicznie czynnej, oraz mini-

malną liczbę miejsc do parkowania. 

 

§ 6. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochro-

ny `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków do gruntu, wód gruntowych oraz 

powierzchniowych; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN, MU, MW, U, RM, UP, z zastrzewe-

niem pkt 3, ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, 
które zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony `rodowiska kwalifikowane są jako: 

a) mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko, 
b) mogące potencjalnie znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko, jeweli obowiązek wykonania oceny 

oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko zo-

stanie stwierdzony przez organ wJa`ciwy do wyda-

nia decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach; 

3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć po-

legających na budowie dróg oraz sieci infrastruk-

tury technicznej; 

4) uciąwliwo`ć wynikająca z charakteru pro-

wadzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać na 

granicy wJasno`ci terenu warto`ci dopuszczal-

nych, okre`lonych w przepisach odrębnych; 
5) dla ”lacówek handlowych, oferujących ar-

tykuJy ”odlegające obowiązkowi odzysku lub 

unieszkodliwienia, w tym: o”akowaL wielokrot-

nego uwytku i od”adów opakowaniowych po 
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`rodkach niebezpiecznych, zuwytego s”rzętu elek-

trycznego i elektronicznego, akumulatorów i bate-

rii, dopuszcza się lokalizację ”unktów przyjmo-

wania i skupu tych od”adów; 
6) przed ”odjęciem dziaJalno`ci na obszarach 

wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek 

zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę`ci przeznaczo-

nej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie 

utwardzone, a nastę”nie odpowiednie jej zago-

spodarowanie; 

7) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu: 

a) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 333 ｦ ｭZbiornik Opole-Zawadzkieｬ, 
gromadzący wody w triasowych utworach szcze-

linowo-krasowych, 

b) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 335 ｦ ｭZbiornik Krapkowice-Strzelce 

O”olskieｬ, gromadzący wody w triasowych 

utworach szczelinowo-porowych. 

 

§ 7.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) uwzględnia się ochronę zabytków nieru-

chomych, wpisanych do rejestru zabytków, wo-

bec których obowiązują przepisy odrębne: 
a) dwór, ul. Strzelecka 51 ｦ nr rej.: 1046/65  

z 02.06.1965 r., 

b) spichlerz dworski, ul. Strzelecka 51 ｦ nr rej.: 

881/64 z 15.05.1964 r.; 

2) wobec zabytków, o których mowa w pkt 1, 

prowadzenie wszelkich prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych wymaga 

uzgodnienia z organem wJa`ciwym do spraw 

ochrony zabytków na zasadach okre`lonych  

w przepisach odrębnych;  
3) okre`la się ochronę zabytków nierucho-

mych, objętych ochroną konserwatorską, ozna-

czonych na rysunku planu: 

a) kapliczka z dzwonnicą, ul. Strzelecka, 

b) kurnik, ul. Strzelecka 48, 

c) dom, ul. Strzelecka 48, 

d) stodoJa, ul. Strzelecka 48, 

e) dawna karczma (obecnie restauracja ｭPod 

Starym Kasztanemｬ), ul. Strzelecka 50, 

f) obora, ul. Strzelecka 52, 

g) dom, ul. Strzelecka 52, 

h) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Strze-

lecka 37, 

i) zabudowania gospodarcze, ul. Strzelecka, 

j) dawna kuunia, ul. Strzelecka 41, 

k) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Strze-

lecka 49, 

l) kapliczka sJu”owa w zespole dworsko-

folwarcznym, ul. Strzelecka 51, 

m) obora w zespole dworsko-folwarcznym,  

ul. Strzelecka 51, 

n) oficyna w zespole dworsko-folwarcznym, 

ul. Strzelecka 51a i 51b, 

o) czworak w zespole dworsko-folwarcznym, 

ul. Strzelecka 51c, 

p) dom, ul. Strzelecka 17, 

q) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Strze-

lecka 11, 

r) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Jemiel-

nicka 43, 

s) stodoJa, ul. Jemielnicka 43, 

t) pomnik krzywa, ul. Strzelecka, 

u) obora, ul. Le`na 8, 

v) dom, ul. Jemielnicka 4, 

w) szkoJa, ul. Szkolna 3; 

4) wobec zabytków, o których mowa w pkt 3, 

w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

a) wymagane jest utrzymanie dotychczasowej 

formy, bryJy, zastosowanych materiaJów oraz 

geometrii i ksztaJtu dachu, z zastrzeweniem lit. b, 

b) dopuszcza się ada”tację budynków do po-

trzeb poruszania się osób nie”eJnos”rawnych,  
w tym: budowę ramp, poszerzenie otworów wej-

`ciowych oraz montaw wewnętrznych elewato-

rów windowych, 

c) jako pokrycie dachowe nalewy stosować 

wyJącznie dachówkę ceramiczną, 
d) nalewy zachować oryginalną architekturę 

elewacji oraz detale architektoniczne, 

e) nalewy stosować kolorystykę elewacji har-

monizującą z otoczeniem oraz historycznym cha-

rakterem obiektu, zbliwoną do kolorów surowców 

naturalnych i tradycyjnych materiaJów budowla-

nych, takich jak: kamieL, cegJa i drewno, 

f) w obrębie ”oszczególnych obiektów objętych 

ochroną, nalewy zachować jednolitą formę stolarki 

okien i drzwi zewnętrznych ｦ dopuszcza się wy-

mianę stolarki pod warunkiem zachowania pier-

wotnych wielko`ci otworów okiennych i drzwio-

wych oraz ich ”odziaJów, z zastrzeweniem lit. b, 

g) zmiana bryJy i elewacji związanej z obiek-

tami wymaga uzgodnienia z organem wJa`ciwym 

do spraw ochrony zabytków na zasadach okre-

`lonych w przepisach odrębnych, 
h) dopuszcza się rozbiórkę obiektów, którym 

udokumentowano zJy stan techniczny ｦ w takim 

przypadku stosowne oznaczenie na rysunku planu 

staje się nieobowiązujące; 
5) ochrona innych obiektów i obszarów, które 

zostaJy wpisane do ewidencji zabytków po wej-

`ciu w wycie planu, powinna być realizowana na 

zasadach okre`lonych w pkt 4. 

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 

o zasięgu okre`lonym na rysunku planu, w grani-

cach, której okre`la się nastę”ujące zasady: 

1) obowiązuje zachowanie i wyeksponowanie 

elementów historycznego ukJadu przestrzennego, 

tj. rozplanowanie dróg, ”laców, linii zabudowy, 

kom”ozycję wnętrz urbanistycznych i zes”oJów 

zabudowy oraz kompozycję zieleni; 
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2) nowo lokalizowana zabudowa oraz obiekty 

maJej architektury powinny harmonizować z oto-

czeniem, nawiązując formami architektonicznymi  

i kompozycyjnymi do historycznych budynków  

w obrębie zes”oJu dworskiego ｦ w tym: wysoko-

`ci i skali zabudowy, ksztaJtu i pokrycia dachu, 

ukJadu kalenicy, proporcji powierzchni muru  

i otworów, poziomu posadowienia parteru, formy 

i wysoko`ci ogrodzenia; 

3) dopuszcza się modernizację i ada”tację ist-

niejących budynków do ws”óJczesnych funkcji. 

3. Uwzględnia się nastę”ujące stanowiska ar-

cheologiczne: 

1) wpisane do rejestru zabytków, których lo-

kalizację okre`lono na rysunku planu: 

a) nr 1 punkt osadniczy, V okres epoki brązu ｦ 

okres halsztacki, wczesne `redniowiecze, `re-

dniowiecze, nr rej. A-856/89, 

b) nr 7 punkt osadniczy, cmentarzysko ｦ epo-

ka kamienia, V okres epoki brązu - okres halsz-

tacki, wczesne `redniowiecze, nr rej. A-342/72, 

c) nr 22 osada, punkt osadniczy ｦ epoka brązu 

- okres halsztacki C, XIV-XV w., nr rej. A-851/89; 

2) ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych, 

których lokalizację okre`lono na rysunku planu: 

a) nr 2 punkt osadniczy, osada ｦ epoka ka-

mienia, okres halsztacki, 

b) nr 3 punkt osadniczy ｦ mezolit, pradzieje, 

XIV-XV w., 

c) nr 4 punkt osadniczy ｦ XIV w., 

d) nr 8 punkt osadniczy ｦ kultura Juwycka, 

XIV-XV w., 

e) nr 9 osada kultury Juwyckiej, 
f) nr 10 osada, punkt osadniczy ｦ wczesne 

`redniowiecze, XIV-XV w., 

g) nr 20 punkt osadniczy ｦ XI-XII w., XIV-XV w., 

h) nr 21 osada, punkt osadniczy ｦ wczesne 

`redniowiecze, XIV-XV w., 

i) nr 24 punkt osadniczy - pradzieje, XIV-XV w., 

j) nr 26 punkt osadniczy ｦ pradzieje, XIV-XV w., 

nowowytno`ć, 
k) nr 27 osada, punkt osadniczy ｦ kultura Ju-

wycka, XIV-XV w., 

l) nr 28 osada ｦ okres w”Jywów rzymskich; 

3) ujęte w ewidencji zabytków archeologicz-

nych o nieokre`lonej i nieustalonej lokalizacji: 

a) nr 11 `lad osadnictwa ｦ XII-XIV w.,  

b) nr 12 `lad osadnictwa, 

c) nr 13 `lad osadnictwa ｦ epoka kamienia, 

d) nr 14 `lad osadnictwa ｦ epoka kamienia, 

e) nr 15 cmentarzysko, 

f) nr 16 `lad osadnictwa ｦ neolit, 

g) nr 17 `lad osadnictwa ｦ epoka kamienia, 

h) nr 18 obozowisko ｦ mezolit. 

4. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 

ｦ archeologicznej dla udokumentowanych stano-

wisk archeologicznych, o potwierdzonej lokalizacji, 

o zasięgu okre`lonym na rysunku planu. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony zabyt-

ków archeologicznych, o których mowa w ust. 3  

i 4 ｦ prace ziemne nalewy ”rowadzić z uwzględnie-

niem mowliwo`ci odkrycia niezinwentaryzowanych 

zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem 

wymogów wynikających z prze”isów odrębnych 

dotyczących ochrony zabytków. 
 

§ 8.1. W obszarze objętym planem ustala się 

nastę”ujące tereny przeznaczone do realizacji 

celów publicznych: 

1) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: KDG-1, KDG-2, KDL-1, 

KDL-2, KDD-1 do KDD-9; 

2) tereny usJug publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: UP-1, UP-2, UP-3; 

3) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US; 

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: ZP-1, ZP-2, ZP-3. 

2. W obszarze objętym planem ustala się na-

stę”ujące tereny uznane za przestrzenie publiczne: 

1) tereny dróg publicznych wraz z otoczeniem, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) otoczenie terenu usJug publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem UP-5; 

3) otoczenie terenu usJug, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem U-3. 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania wynikają-
ce z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

1) na obiektach zabytkowych objętych ochroną 

konserwatorską, których elewacje stanowią za-

mknięcie przestrzeni publicznej, dopuszcza się sytu-

owanie wyJącznie szyldów lub tablic informacyjnych 

okre l̀ających nazwę wJasną lub branwową oraz zna-

ku graficznego firmy mieszczącej się w tym obiekcie; 

2) dla tablic informacyjnych, umieszczanych  

w strefie wej`ciowej budynku, obowiązują: zgru-

powanie w pionie lub poziomie, jednakowe wy-

miary i jednakowe tJo; 
3) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamo-

wych w pasie międzygzymsowym, nad parterem 

obiektu; 

4) obowiązuje szczególna dbaJo`ć o reprezen-

tacyjny charakter nawierzchni (place, chodniki, 

aleje) poprzez ich odpowiednie uksztaJtowanie, 

stosowanie jednolitych rozwiązaL w zakresie uwy-

tych materiaJów budowlanych, wkomponowanie 

zieleni ozdobnej; 

5) obowiązuje wy”osawenie terenu w obiekty 

maJej architektury o wysokich walorach estetycz-

nych, takie jak: siedziska i Jawki, latarnie, ogro-

dzenia, gazony, rzeuby i pomniki; 

6) dopuszcza się urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 

4. Obiekty, o których mowa w ust. 3, nalewy 

lokalizować w zalewno`ci od charakteru zabudo-

wy i potrzeb w s”osób nie”ogarszający warun-

ków ruchu i widoczno`ci. 
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§ 9. Ustala się granice i sposoby zagospodaro-

wania terenów lub obiektów ”odlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie ”rze”isów odrębnych: 
1) uwzględnia się strefy ochronne ujęć wód 

podziemnych: 

a) strefa ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia 

wody podziemnej, ustanowiona decyzją Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu z dnia 28.10.1997 r.,  

nr OS-III-6210/129/97/mk./, 

b) strefa ochrony ”o`redniej wewnętrznej uję-
cia wody dla wodociągu Cementowni ｭStrzelce 

O”olskieｬ, ustanowiona decyzją Urzędu Woje-

wódzkiego w Opolu z dnia 7.05.1997 r., nr OS-

III-6210/7/97/wj./; 

2) dla stref, o których mowa w pkt 1 obowią-
zują zakazy i ograniczenia, wynikające z wyda-

nych decyzji administracyjnych. 

 

§ 10.1. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady  

i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, objętych pla-

nem miejscowym: 

1) ”odziaJu na dziaJki budowlane nalewy doko-

nywać zgodnie z zasadami okre`lonymi w przepi-

sach szczegóJowych uchwaJy, odpowiednio dla 

”oszczególnych terenów; 
2) dopuszcza się odstę”stwo od parametrów 

okre`lonych w przepisach szczegóJowych uchwa-

Jy dla dziaJek, które w chwili wej`cia w wycie 

niniejszej uchwaJy są zabudowane lub posiadają 

wcze`niej ustalone ”odziaJy nieruchomo`ci; 
3) dopuszcza się wydzielanie dziaJek przezna-

czonych pod lokalizację urządzeL infrastruktury 

technicznej i komunikacji w ramach innego prze-

znaczenia podstawowego; wielko`ć tych dziaJek 

nalewy ustalać w dostosowaniu do parametrów 

technicznych tych urządzeL i potrzeb ich obsJugi. 
2. Dopuszcza się odstę”stwo od okre`lonych  

w ustaleniach szczegóJowych planu zasad lub zaka-

zu ”odziaJu w przypadku, gdy wydzielenie nieru-

chomo`ci ma na celu ”o”rawę warunków zagospo-

darowania terenu dziaJek ”rzylegJych, poprzez przy-

Jączenie dziaJek samodzielnie nie dających się  

w racjonalny s”osób zagospodarować zgodnie  

z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami od-

rębnymi w zakresie gospodarki nieruchomo`ciami. 
3. W przypadku, gdy powierzchnia dziaJki pod-

legającej ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie 

dziaJek o parametrach okre`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych planu, dopuszcza się pomniejsze-

nie powierzchni nie więcej niw jednej z nowo wy-

dzielanych dziaJek maksymalnie o 20% minimal-

nej powierzchni dla ”oszczególnego terenu. 

 

§ 11. Ustala się nastę”ujące szczególne wa-

runki zagospodarowania terenów oraz ogranicze-

nia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ｦ 

wyznacza się rezerwę terenu pod drogę publiczną 

ｦ obwodnicę wsi Rozmierka w ciągu drogi powia-

towej nr 1807 O, dla której ustala się: 

1) do czasu ustalenia terminu realizacji drogi 

publicznej: 

a) dopuszcza się wykorzystanie terenu zgodnie 

z obecnym uwytkowaniem, 
b) zakazuje się lokalizacji uzbrojenia technicz-

nego, trwaJych obiektów budowlanych i nasadzeL 

zieleni wysokiej; 

2) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 

technicznej o charakterze magistralnym, pod warun-

kiem uzgodnienia ich przebiegu z zarządcą drogi. 

 

§ 12.1. Ustala się nastę”ujące ogólne zasa-

dymodernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej i budowy systemów 

komunikacji: 

1) sieci uzbrojenia technicznego mowna sytu-

ować w liniach rozgraniczających dróg za zgodą 

zarządcy terenu; 

2) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądu bez”ieczeLstwa przypadkach, dopuszcza się 

usytuowanie wybranych elementów sieci poza 

liniami rozgraniczającymi dróg; 
3) stacje transformatorowe nalewy lokalizować 

jako obiekty wolnostojące; w uzasadnionych 

względami technicznymi sytuacjach dopuszcza 

się lokalizację naziemnych kubaturowych urzą-
dzeL infrastruktury technicznej, jako obiektów 

wbudowanych w budynki przeznaczenia podsta-

wowego lub uzu”eJniającego; 

4) nalewy za”ewnić dostę” do urządzeL infra-

struktury technicznej; 

5) dopuszcza się mowliwo`ć lokalnego wyko-

rzystania istniejących sieci po uprzednim spraw-

dzeniu ich stanu technicznego; 

6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 

obiektami sieciowymi, a projektowanym zainwe-

stowaniem terenu, dopuszcza się ”rzeJowenie lub 

kablowanie sieci; 

7) wprowadza się wymóg zapewnienia dróg 

”owarowych do obiektów budowlanych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zaopatrzenia 

w energię elektryczną: 
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroener-

getycznej w s”osób za”ewniający obsJugę 

wszystkich istniejących i projektowanych obsza-

rów zabudowy; 

2) dopuszcza się lokalizację napowietrznych  

i kablowych linii elektroenergetycznych; 

3) w zagospodarowaniu terenów znajdujących 

się pod napowietrznymi liniami elektroenerge-

tycznymi lub do nich ”rzylegających, nalewy za-

chować odlegJo`ci i ograniczenia zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 
4) wzdJuw napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych nalewy ”ozostawić pasy wolne od 

drzew, gaJęzi, konarów i krzewów o szeroko`ci, 
licząc od osi linii z kawdej jej strony: 

a) dla linii 15 kV ｦ pas o szeroko`ci 8 m, 
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b) dla linii 0,4 kV ｦ pas o szeroko`ci 3 m; 

5) dopuszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie 

sieci na zasadach i warunkach uzgodnionych  

z zarządcą sieci; 

6) dopuszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych na terenach wJasnych inwestora; 

7) zakazuje się w obszarze objętym planem lo-

kalizacji elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem 

domowych elektrowni wiatrowych, o wysoko`ci 
nie ”rzekraczającej 15 m do piasty na terenach 

oznaczonych symbolami: RM-1, RM-12. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zaopatrzenia 

w wodę: 
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodo-

ciągowej w s”osób za”ewniający obsJugę 

wszystkich istniejących i projektowanych obsza-

rów zabudowy; 

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie 

poprzez wodociąg gminny; 

3) dopuszcza się budowę, rozbudowę lub bu-

dowę nowych urządzeL sJuwących ujmowaniu  

i uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-

pewnienia obsJugi wszystkich istniejących i pro-

jektowanych obszarów zabudowy; 

4) wprowadza się wymóg zapewnienia prze-

ciw”owarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 
4. Ustala się nastę”ujące zasady odprowadze-

nia `cieków: 
1) ustala się budowę gminnej sieci kanalizacyjnej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i projektowanych obszarów zabudowy; 

2) `cieki bytowe i komunalne, których do-

puszczalny skJad okre`lają przepisy odrębne, na-

lewy od”rowadzać za ”o`rednictwem sieci kanali-

zacji rozdzielczej do miejskiej oczyszczalni `cie-

ków w Strzelcach Opolskich; 

3) odprowadzenie `cieków pochodzenia prze-

mysJowego i technologicznego z terenu objętego 

planem nastą”i po uprzednim oczyszczeniu na 

terenie wJasnym inwestora do miejskiej oczysz-

czalni `cieków w Strzelcach Opolskich; 

4) do czasu realizacji kanalizacji, `cieki bytowe 

nalewy od”rowadzać do szczelnych zbiorników 

bezod”Jywowych, a wszelkie dziaJania w zakresie 

gospodarki `ciekowej muszą być powadzone 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) zakazuje się lokalizacji przydomowych 

oczyszczalni `cieków. 
5. Ustala się nastę”ujące zasady odprowadza-

nia wód opadowych i roztopowych: 

1) dopuszcza się rozbudowę sieci kanalizacji 

deszczowej w s”osób za”ewniający obsJugę 

wszystkich istniejących i projektowanych obsza-

rów zabudowy; 

2) do czasu rozbudowy i modernizacji istnieją-
cego systemu kanalizacji deszczowej, wody opa-

dowe i roztopowe odprowadzane będą na tere-

nach uzbrojonych do istniejących odcinków kana-

lizacji deszczowej, a z ”ozostaJego terenu po-

wierzchniowo w teren lub do istniejących wód 

powierzchniowych i urządzeL wodnych; 

3) dopuszcza się zagospodarowanie wód opa-

dowych i roztopowych w obrębie dziaJki; 
4) kawdy teren, na którym mowe doj`ć do za-

nieczyszczenia powierzchni substancjami ropopo-

chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, 

nalewy utwardzić i skanalizować, a ”owstaJe `cie-

ki od”rowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie 

usuwania od”adów staJych: 
1) wywóz od”adów komunalnych odbywać się 

będzie na zorganizowane skJadowisko odpadów; 
2) dla obiektów budowlanych na terenie obję-

tym planem nalewy za”ewnić miejsca na pojemni-

ki i kontenery, sJuwące do czasowego gromadze-

nia od”adów staJych. 
7. Ustala się nastę”ujące zasady zaopatrzenia 

w cie”Jo ｦ obiekty w obszarze objętym planem 

zaopatrywane będą z indywidualnych lub grupo-

wych uródeJ zaopatrzenia w cie”Jo, w oparciu  

o uródJa energii cieplnej o wysokiej s”rawno`ci 
grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeL do at-

mosfery oraz o odnawialne uródJa energii. 

8. Ustala się nastę”ujące zasady zaopatrzenia 

w gaz: 

1) dopuszcza się budowę sieci gazowej `red-

niego ci`nienia w s”osób nie kolidujący z istnieją-
cą zabudową; 

2) do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza 

się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokali-

zowanych w granicach wJasno`ci, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi. 
9. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci 

telekomunikacyjnej: 

1) dopuszcza się rozbudowę istniejącej lub lo-

kalizowanie nowej sieci telekomunikacyjnej; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL przekauni-

kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wiewo-

wych i stacji bazowych telefonii komórkowej na 

terenach rolnych (R) oraz ”rzemysJowych (P), przy 

czym odlegJo`ć urządzenia od terenu, na którym 

plan przewiduje lokalizację obiektów związanych ze 

staJym lub czasowym pobytem ludzi, zgodnie  

z przepisami odrębnymi, musi być większa niw za-

sięg ponadnoratywnego oddziaJywania okre`lony  

w raporcie oddziaJywania przedsięwzięcia na `ro-

dowisko oraz nie mniejsza niw 100 m. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

§ 13.1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: MN-1 do MN-28, dla których 

obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
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2) uzu”eJniające: 
a) usJugi podstawowe, rozumiane jako lokale 

wbudowane będące czę`cią budynku przeznacze-

nia podstawowego; powierzchnia uwytkowa usJug 

zlokalizowanych na dziaJce budowlanej nie mowe 

”rzekraczać 30% powierzchni uwytkowej budyn-

ków przeznaczenia podstawowego, 

b) zabudowa zagrodowa, w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: MN-1, MN-4, MN-8, 

MN-9, MN-11, MN-16, MN-18, MN-22, MN-23, 

MN-24, MN-25, 

c) terenowe urządzenia rekreacyjne na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-9, 

d) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) na terenach oznaczonych symbolami: MN-2, 

MN-3, MN-5, MN-6, MN-7, MN-9, MN-10,  

MN-12, MN-13, MN-14, MN-15, MN-17, MN-19, 

MN-20, MN-21 MN-22, MN-26, MN-27, MN-28 

obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu ”oniwej 
dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym  

w przepisach odrębnych ｦ jak dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1, 

MN-4, MN-8, MN-11, MN-16, MN-18, MN-23, 

MN-24, MN-25 obowiązuje utrzymanie poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego lub na poziomie 

okre`lonym w przepisach odrębnych ｦ jak dla 

terenów zabudowy zagrodowej; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN-1, MN-11, MN-16, MN-22,  

MN-23, MN-24, MN-25 dopuszcza się prowadze-

nie produkcji zwierzęcej o obsadzie do 5 DJP; 

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN-8, MN-9 dopuszcza się prowadze-

nie produkcji zwierzęcej o obsadzie do 10 DJP. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN-8, MN-9 obowiązują ograniczenia 

wynikające z ochrony obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, o których mowa w § 7 ust. 1, 

pkt 3 i 4; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN-25, MN-26, MN-28 obowiązują 

ograniczenia wynikające z wystę”owania stano-

wisk archeologicznych oraz wyznaczenia strefy 

ochrony konserwatorskiej ｦ archeologicznej,  

o których mowa w § 7 ust. 3, 4 i 5. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zabudowę w ukJadzie wolno-

stojącym lub bliuniaczym; 
2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 

a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych, z zastrzeweniem ustaleL dla 

zabytków nieruchomych, objętych ochroną kon-

serwatorską, o których mowa w ust. 3, pkt 1; 

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych,  

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspa-

dowych, naczóJkowych lub wielospadowych, jako 

”owtórzenie ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1, 

MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-8, MN-9, MN-13, 

MN-15, MN-16, MN-17, MN-20, MN-21, MN-22, 

MN-23, MN-24, MN-25 kąt nachylenia ”oJaci 
dachowych w przedziale: 30°-45°, 

c) na terenach oznaczonych symbolami: MN-6, 

MN-7, MN-10, MN-11, MN-12, MN-14, MN-18, 

MN-19, MN-26, MN-27, MN-28 kąt nachylenia 

”oJaci dachowych w przedziale: 20°-45°, 
d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy, 

e) obowiązek stosowania dachówki cemento-

wej, ceramicznej lub ich imitacji; 

4) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 

okre`lonych w pkt 3 dla elementów budynków 

mieszkalnych, takich jak: wykusze, przekrycia 

tarasów, werandy itp.; 

5) w zakresie wysoko`ci zabudowy ustala się: 
a) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1, 

MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-8, MN-9, MN-11 

do MN-25 wysoko`ć zabudowy nie mowe przekro-

czyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, 

przy czym trzecią kondygnację mowe stanowić 

wyJącznie poddasze uwytkowe, 
b) na terenach oznaczonych symbolami: MN-6, 

MN-7, MN-10, MN-26, MN-27 MN-28 wysoko`ć 

nowej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć dwóch 

kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym 

drugą kondygnację mowe stanowić wyJącznie 

poddasze uwytkowe; 
6) dopuszcza się nadbudowę dachu na istnie-

jących budynkach z dachem ”Jaskim z zastrzewe-

niem pkt 5; 

7) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

budynków garawowych i gospodarczych: 

a) forma architektoniczna nowych budynków 

powinna nawiązywać do formy budynku miesz-

kalnego zlokalizowanego na tej dziaJce, 
b) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1, 

MN-8, MN-9, MN-11, MN-15, MN-16, MN-17, 

MN-18, MN-19, MN-22, MN-23, MN-24, MN-25, 

MN-26 dopuszcza się sytuowanie budynków bez-

”o`rednio przy granicy dziaJek, 
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c) na terenach oznaczonych symbolami: MN-2, 

MN-3, MN-5, MN-6, MN-7, MN-10, MN-12, MN-15, 

MN-17, MN-18, MN-19, MN-20, MN-21, MN-26, 

MN-27, MN-28 dopuszcza się garawowanie wy-

Jącznie samochodów osobowych i maJych do-

stawczych, 

d) na terenach oznaczonych symbolami: MN-2, 

MN-3, MN-5, MN-6, MN-7, MN-10, MN-12, MN-15, 

MN-17, MN-18, MN-19, MN-20, MN-21, MN-26, 

MN-27, MN-28 dopuszcza się lokalizację jednego 

budynku gospodarczego, nie licząc garawu, 
e) zakazuje się lokalizowania budynków  

w formie kontenerów oraz skJadanych z prefabry-

kowanych, metalowych elementów, 
f) na terenach oznaczonych symbolami: MN-2, 

MN-3, MN-5, MN-6, MN-7, MN-10, MN-12,  

MN-15, MN-17, MN-18, MN-21, MN-26, MN-27, 

MN-28 wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przy-

padku zastosowania dachu o kącie nachylenia 

30°-45°, dopuszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 

g) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1, 

MN-4, MN-8, MN-9, MN-11, MN-13, MN-14, 

MN-16, MN-22, MN-23, MN-24, MN-25 wyso-

ko`ć zabudowy do 6 m; w przypadku zastoso-

wania dachu o kącie nachylenia 30°-45°, do-

puszcza się wysoko`ć do 10 m; 

8) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi: 

a) 35% na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-1, MN-3, MN-8, MN-9, MN-11, MN-15, MN-16, 

MN-17, MN-21 do MN-27, 

b) 30% na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-2, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-10, MN-12, 

MN-13, MN-14, MN-18, MN-19, MN-20, MN-28; 

9) minimalny wskaunik powierzchni biologicz-

nie czynnej wynosi: 

a) 30% na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-1, MN-3, MN-8, MN-9, MN-11, MN-15,  

MN-16, MN-17, MN-21 do MN-27, 

b) 40% na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-2, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-10, MN-12, 

MN-13, MN-14, MN-18, MN-19, MN-20, MN-28. 

5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady 

i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki wynosi: 

a) dla zabudowy wolnostojącej ｦ 18 m, 

b) dla zabudowy bliuniaczej ｦ 14 m; 

2) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wy-

niku ”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wol-

nostojącej wynosi 700 m2; 

3) maksymalna wielko`ć dziaJki uzyskana  

w wyniku ”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy 

wolnostojącej wynosi 2000 m2; 

4) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wy-

niku ”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliu-
niaczej wynosi 350 m2; 

5) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 

6) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

6. Ustala się nastę”ujące szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ｦ na 

terenach oznaczonych symbolami: MN-13, MN-14 

obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 11, 

wynikające z wyznaczenia rezerwy terenu pod 

drogę ”ubliczną ｦ obwodnicę wsi Rozmierka  

w ciągu drogi powiatowej nr 1807 O. 

7. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, do 

których ”rzylegają tereny przeznaczenia podsta-

wowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

8. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 14.1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowejwielorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: MW-1, MW-2, dla których obo-

wiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi podstawowe zlokalizowane w parte-

rze budynków przeznaczenia podstawowego, 

b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

c) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego ｦ obowiązuje utrzymanie poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego lub na poziomie 

okre`lonym w przepisach odrębnych ｦ jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) obowiązują ograniczenia wynikające z ochro-

ny obiektów objętych ochroną konserwatorską,  
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z wy-

znaczenia strefy ochrony konserwatorskiej,  

o której mowa w § 7 ust. 2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 
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1) dopuszcza się sytuowanie budynków 

mieszkalnych bez”o`rednio przy granicy dziaJek; 
2) wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych oraz 15 m, przy czym trzecią kon-

dygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze 

uwytkowe; 

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 

a) obowiązek stosowania dachów stromych, 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w prze-

dziale 30°-45°, 
c) obowiązek stosowania dachówki ceramicz-

nej, cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy; 

4) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

budynków garawowych i gospodarczych: 

a) dopuszcza się lokalizację jednego garawu 

”rzy”adającego na jedno mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym, 

b) dopuszcza się garawowanie wyJącznie sa-

mochodów osobowych i maJych dostawczych, 

c) dopuszcza się sytuowanie budynków bez-

”o`rednio przy granicy dziaJek, 
d) zakazuje się lokalizowania budynków  

w formie kontenerów oraz skJadanych z prefabry-

kowanych, metalowych elementów, 
e) wysoko`ć zabudowy do 5,5 m; 

5) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 

okre`lonych w pkt 3, dla elementów budynków 

mieszkalnych i usJugowych, takich jak: wykusze, 

przekrycia tarasów, werandy itp.; 

6) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi: 

a) 30% na terenie oznaczonym symbolem MW-1, 

b) 70% na terenie oznaczonym symbolem MW-2; 

7) minimalny wskaunik powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi: 

a) 35% na terenie oznaczonym symbolem MW-1, 

b) 10% na terenie oznaczonym symbolem MW-2. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych lub wewnętrznych, do których 

”rzylegają tereny przeznaczenia podstawowego; 

2) na terenie oznaczonym symbolem MW-1 

nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 15.1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: MU-1, MU-2, MU-3, 

dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe, ro-

zumiane jako lokale wbudowane będące czę`cią 

budynku mieszkalnego lub obiekty wolnostojące; 
2) uzu”eJniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na 

terenie oznaczonym symbolem MU-1, 

b) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu po-

niwej dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym 

w przepisach odrębnych ｦ jak dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowo-usJugowej; 
2) na terenie oznaczonym symbolem MU-3,  

w przypadku ”rzywrócenia ruchu kolejowego, 

obowiązuje stosowanie rozwiązaL minimalizują-
cych uciąwliwo`ci od terenu kolejowego, takie jak: 

zastosowanie ekranu akustycznego lub muru peJ-
nego, zastosowanie okien i drzwi o wysokiej od-

”orno`ci akustycznej i nie”rzenoszących wibracji. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej ｦ na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem MU-1 obowiązują ogra-

niczenia wynikające z ochrony obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, o których mowa w § 7 

ust. 1 pkt 3 i 4, oraz ograniczenia wynikające  

z wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej,  

o której mowa w § 7 ust. 2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych; 

2) dopuszcza się zabudowę w ukJadzie wolno-

stojącym oraz zwartym; 
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3) dopuszcza się sytuowanie budynków bez-

”o`rednio przy granicy dziaJek; 
4) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 

a) obowiązek stosowania dachów stromych,  

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspa-

dowych, naczóJkowych lub wielospadowych, jako 

”owtórzenie ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w prze-

dziale 30°-45°; w przypadku ”oJaci dachowych 

”rzekraczających kąt nachylenia 45°, dopuszcza 

się ich utrzymanie, 

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy, 

d) obowiązek stosowania dachówki cemento-

wej, ceramicznej lub ich imitacji; 

5) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 

okre`lonych w pkt 4 dla elementów budynków 

przeznaczenia podstawowego, takich jak: wyku-

sze, przekrycia tarasów, werandy itp.; 

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 

trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, przy 

czym trzecią kondygnację mowe stanowić wy-

Jącznie poddasze uwytkowe; 
7) dopuszcza się nadbudowę dachu na istnie-

jących budynkach z dachem ”Jaskim z zastrzewe-

niem pkt 6; 

8) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

budynków garawowych i gospodarczych: 

a) forma architektoniczna nowych budynków 

powinna nawiązywać do formy budynku przezna-

czenia podstawowego zlokalizowanego na tej 

dziaJce, 
b) dopuszcza się garawowanie wyJącznie sa-

mochodów osobowych i maJych dostawczych, 

c) dopuszcza się sytuowanie budynków bez-

”o`rednio przy granicy dziaJek, 
d) zakazuje się lokalizowania budynków  

w formie kontenerów oraz skJadanych z prefabry-

kowanych, metalowych elementów, 
e) na terenie oznaczonym symbolem MU-1 

wysoko`ć zabudowy do 5 m; w przypadku zasto-

sowania dachu o kącie nachylenia 30°-45° do-

puszcza się wysoko`ć do 10 m, 

f) na terenach oznaczonych symbolami: MU-2, 

MU-3, wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przy-

padku zastosowania dachu o kącie nachylenia 

30°-45°, dopuszcza się wysoko`ć do 5,5 m; 

9) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi: 

a) 90% na terenie oznaczonym symbolem MU-1, 

b) 35% na terenach oznaczonych symbolami:  

MU-2, MU-3; 

10) minimalny wskaunik powierzchni biolo-

gicznie czynnej wynosi: 

a) 10% na terenie oznaczonym symbolem MU-1, 

b) 35% na terenach oznaczonych symbolami:  

MU-2, MU-3; 

11) nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez”o`red-

nim sąsiedztwie terenów kolejowych nalewy wy-

konać zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych, do których ”rzylegają tereny 

przeznaczenia podstawowego; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: MU-2, 

MU-3 nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 30 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w §12. 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  

25%. 

 

§ 16.1. Ustala się tereny usJug komercyjnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: U-1 do 

U-6, dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe, 

b) usJugi rzemiosJa na terenach oznaczonych 

symbolami: U-2, U-4, 

c) budynki i urządzenia obsJugujące linię kolejo-

wą nr 175, relacji Strzelce Opolskie ｦ Fosowskie - 

Kluczbork, na terenie oznaczonym symbolem U-5, 

d) magazynowanie od”adów na terenie ozna-

czonym symbolem U-2; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi publiczne na terenach oznaczonych 

symbolami: U-2 do U-6, 

b) parkingi terenowe, 

c) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) na terenach oznaczonych symbolami: U-1, 

U-3, U-4, U-6 obowiązuje utrzymanie poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego lub na poziomie 

okre`lonym w przepisach odrębnych ｦ jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usJugowej; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: U-2,  

U-5, w przypadku ”rzywrócenia ruchu kolejowego, 

obowiązuje stosowanie rozwiązaL minimalizujących 
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uciąwliwo`ci od terenu kolejowego, takie jak: zasto-

sowanie ekranu akustycznego lub muru ”eJnego, 
zastosowanie okien i drzwi o wysokiej od”orno`ci 
akustycznej i nie ”rzenoszących wibracji. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej ｦ na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem U-1 obowiązują ograni-

czenia wynikające z ochrony obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, o których mowa w § 7 

ust. 1 pkt 3 i 4, oraz ograniczenia wynikające  

z wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej,  

o której mowa w § 7 ust. 2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) na terenach oznaczonych symbolami: U-1, 

U-2 dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garawowych bez”o`rednio przy granicy 

dziaJek oraz zgodnie z wyznaczonymi liniami za-

budowy; 

2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych; 

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) na terenach oznaczonym symbolami: U-1, 

U-2, U-4, U-6 dopuszcza się dachy ”Jaskie, 
b) na terenach oznaczonych symbolami: U-3, 

U-5, w przypadku budowy nowych budynków, 
obowiązuje stosowanie dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspado-

wych, naczóJkowych lub wielospadowych, jako 

”owtórzenie ukJadu dachu dwuspadowego, i ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych w przedziale  

20º-45º, 
c) w przypadku stosowania dachu stromego 

obowiązuje uwycie dachówki ceramicznej, cemen-

towej lub ich imitacji, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy; 

4) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 

trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, przy 

czym trzecią kondygnację mowe stanowić wy-

Jącznie poddasze uwytkowe; 
5) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi: 

a) 60% na terenach oznaczonych symbolami:  

U-1, U-3, 

b) 40% na terenach oznaczonych symbolami:  

U-2, U-4, U-5, U-6; 

6) minimalny wskaunik powierzchni biologicz-

nie czynnej wynosi: 

a) 10% na terenie oznaczonym symbolem U-2, 

b) 20% na terenach oznaczonych symbolami:  

U-4, U-5, U-6; 

7) nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez”o`red-

nim sąsiedztwie terenów kolejowych nalewy wy-

konać zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przy-

padku nasadzeL zieleni w sąsiedztwie przejazdów 

drogowo-kolejowych ｦ z zachowaniem obszarów 

widoczno`ci. 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wy-

niku ”odziaJu nieruchomo`ci wynosi 500 m2; 

2) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 
3) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych, do których ”rzylegają tereny 

przeznaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 40 m2 po-

wierzchni s”rzedawy w obiektach handlowych  

i powierzchni uwytkowej usJug, 
b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca noclegowe  

w hotelach, 

c) 1 miejsce dla pojazdu osoby nie”eJnos”raw-

nej na kawde kolejne 25 miejsc parkingowych, 

lecz nie mniej niw 1 miejsce w przypadku parkin-

gów o liczbie miejsc większej niw 10, 

d) na terenie oznaczonym symbolem U-3 do 

bilansu miejsc parkingowych dopuszcza się wli-

czenie miejsc postojowych przyulicznych, zlokali-

zowanych na ”rzylegających terenach oznaczo-

nych symbolami: KDD-4, KDG-1; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 17.1. Ustala się tereny usJug publicznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: UP-1 do 

UP-5, dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usJugi uwyteczno`ci publicznej w zakresie 

ratownictwa i ”orządku publicznego lub inne 

przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji 

ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem UP-1, 

b) usJugi uwyteczno`ci publicznej w zakresie 

szkolnictwa, o`wiaty i wychowania lub inne prze-

znaczone do wykonywania podobnych funkcji ｦ 
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na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: UP-2, UP-3, 

c) usJugi uwyteczno`ci publicznej w zakresie 

kultu religijnego ｦ na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: UP-4, UP-5; 

2) uzu”eJniające: 
a) inne usJugi o charakterze ogólnos”oJecz-

nym, nie wymienione w pkt 1, 

b) usJugi komercyjne, sJuwące do wykonywania 

funkcji biurowych, bankowo`ci i Jączno`ci, handlu 

detalicznego i gastronomii, na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem UP-3, 

c) mieszkania towarzyszące, peJniące sJuwebną 

rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu; 

powierzchnia uwytkowa mieszkaL nie mowe prze-

kraczać 30% powierzchni uwytkowej budynków 

przeznaczenia podstawowego, 

d) urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

e) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego ｦ na terenach oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: UP-2, UP-3 obowiązują 

zasady ochrony przed haJasem ｦ jak dla terenów 

zabudowy związanej ze staJym lub czasowym 

pobytem dzieci i mJodziewy. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: UP-3, UP-4 obowiązują ograniczenia 

wynikające z ochrony obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, o których mowa w § 7 ust. 1 

pkt 3 i 4; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: UP-1, UP-2 obowiązują ograniczenia 

wynikające z wyznaczenia strefy ochrony kon-

serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych; 

2) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych,  

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspa-

dowych, naczóJkowych lub wielospadowych, 

b) na terenach oznaczonych symbolami: UP-4, 

UP-5 dopuszcza się indywidualne formy uksztaJ-
towania ”oJaci dachowych z wyJączeniem da-

chów ”Jaskich z zastrzeweniem ustaleL dla zabyt-

ków nieruchomych, objętych ochroną konserwa-

torską, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 

c) na terenach oznaczonych symbolami: UP-1, 

UP-2, UP-3 kąt nachylenia ”oJaci dachowych  

w przedziale 30°-45°, 
d) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-3, dla nowych budynków o rozpię-
to`ci konstrukcji większej niw 15 m, dopuszcza 

się kąt nachylenia ”oJaci dachowych w przedziale  

15°-45°, 
e) obowiązek stosowania dachówki ceramicz-

nej, cementowej lub ich imitacji, 

f) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy; 

3) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 

okre`lonych w pkt 2 dla budynków garawowych, 
gospodarczych i wiat oraz dla elementów budyn-

ków, takich jak: wykusze, przekrycia tarasów, 
werandy itp.; 

4) w zakresie wysoko`ci zabudowy ustala się: 
a) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: UP-1, UP-2, UP-4 nie mowe przekro-

czyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest: 

parter, ”iętro i poddasze uwytkowe oraz nie wię-
cej niw 12 m, 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-3 nie mowe ”rzekroczyć trzech 

kondygnacji nadziemnych, to jest: parter, ”iętro  

i poddasze uwytkowe oraz nie więcej niw 16 m; 

5) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi: 

a) 70% na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: UP-1, UP-2, 

b) 30% na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: UP-3, UP-5, 

c) 100% na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem UP-4; 

6) minimalny wskaunik powierzchni biologicz-

nie czynnej wynosi: 

a) 10% na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: UP-1, UP-2, 

b) 30% na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: UP-3, UP-5. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci ｦ zakazuje się dokonywania 

”odziaJu nieruchomo`ci, z zastrzeweniem ustaleL, 
o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych, do których ”rzylegają tereny 

przeznaczenia podstawowego; 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 
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§ 18.1. Ustala się teren usJug sportu i rekre-

acji, oznaczony na rysunku planu symbolem US, 

dla którego obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi sportu i rekreacji, ro-

zumiane jako terenowe urządzenia związane  

z kulturą fizyczną i wypoczynkiem, takie jak: bo-

iska, place gier i zabaw; 

2) uzu”eJniające: 
a) parkingi terenowe, 

b) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nie-

ruchomo`ci z zastrzeweniem ustaleL, o których 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 3. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 

publicznej oraz drogi transportu rolnego, do której 
przylega teren przeznaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc parkin-

gowych, lecz nie mniej niw 10 miejsc postojowych; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 19.1. Ustala się tereny rolnicze, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: R-1 do R-21, dla 

których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ tereny gospodarki polowej, 

Jąk i pastwisk, ogrodów, sadów; 
2) uzu”eJniające: 
a) budowle rolnicze z wyJączeniem budynków, 

na terenach oznaczonych symbolami: R-1, R-2,  

R-20 w granicach wyznaczonej strefy dopusz-

czalnej lokalizacji budowli rolniczych, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej ｦ na terenach oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: R-2, R-6, R-8, R-9, 

R-10, R-12, R-14, R-20, R-21 obowiązują ograni-

czenia wynikające z wystę”owania stanowisk 

archeologicznych oraz wyznaczenia strefy ochro-

ny konserwatorskiej ｦ archeologicznej, o której 
mowa w § 7 ust. 3, 4 i 5. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania te-

renu ｦ zakazuje się lokalizowania budynków. 
4. Ustala się nastę”ujące szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ｦ na 

terenach oznaczonych symbolami: R-18, R-20 

obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 11, 

wynikające z wyznaczenia rezerwy terenu pod 

drogę ”ubliczną ｦ obwodnicę wsi Rozmierka  

w ciągu drogi powiatowej nr 1807 O. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych, wewnętrznych lub dróg 

transportu rolnego, do których ”rzylegają tereny 

przeznaczenia podstawowego; 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 20.1. Ustala się tereny zabudowyzagrodowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: RM-1 do 

RM-13, dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa zagrodowa, w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych; 
2) równorzędne ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna na terenach oznaczonych symbolami: 

RM-2, RM-5, RM-6, RM-7, RM-10, RM-11, RM-12; 

3) uzu”eJniające: 
a) obsJuga produkcji w gospodarstwie rolnym 

na terenach oznaczonych symbolami: RM-4, RM-8, 

RM-9, 

b) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe, 

c) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu po-

niwej dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym 

w przepisach odrębnych ｦ jak dla terenów zabu-

dowy zagrodowej; 

2) ogranicza się prowadzenie produkcji zwie-

rzęcej do obsady, z zastrzeweniem pkt 3: 

a) 40 DJP na terenach oznaczonych symbola-

mi: RM-1, RM-2, RM-5, RM-8, RM-12, 

b) 10 DJP na terenach oznaczonych symbolami: 

RM-3, RM-6, RM-7, RM-9, RM-10, RM-11, RM-13; 

3) dla istniejących gospodarstw dopuszcza się 

utrzymanie dotychczasowej produkcji zwierzęcej. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem RM-4 obowiązują ograniczenia wynikające  

z ochrony, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: RM-4, 

RM-5, RM-7, RM-10, RM-12 obowiązują ograni-

czenia wynikające z ochrony obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, o których mowa w § 7 

ust. 1 pkt 3, 4 i 5; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: RM-4, RM-5, RM-6 obowiązują ogra-

niczenia wynikające z wyznaczenia strefy ochro-

ny konserwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 2;  
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4) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: RM-6, RM-11, RM-12 obowiązują 

ograniczenia wynikające z wystę”owania stano-

wisk archeologicznych oraz wyznaczenia strefy 

ochrony konserwatorskiej ｦ archeologicznej,  

o których mowa w § 7 ust. 3, 4 i 5. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zabudowę w ukJadzie wolno-

stojącym lub bliuniaczym; 
2) dopuszcza się sytuowanie budynków go-

spodarczych i garawowych oraz wiat bez”o`red-

nio przy granicy dziaJek; 
3) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych; 

4) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych,  

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspa-

dowych, naczóJkowych lub wielospadowych, jako 

”owtórzenie ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w prze-

dziale: 30°-45°, 
c) dla budynków gospodarczych i inwentar-

skich o roz”ięto`ci konstrukcji większej niw 15 m 

dopuszcza się kąt nachylenia ”oJaci dachowych 

w przedziale: 20°-45°, 
d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy, 

e) obowiązek stosowania dachówki cemento-

wej, ceramicznej lub ich imitacji; 

5) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 

okre`lonych w pkt 4 dla wiat garawowych oraz 

dla elementów budynków mieszkalnych, takich 

jak: wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.; 

6) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-

wowych i gospodarczych w formie kontenerów 

oraz skJadanych z prefabrykowanych, metalo-

wych elementów; 
7) w zakresie wysoko`ci zabudowy ustala się: 
a) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rzekroczyć trzech kondygnacji nadziem-

nych oraz 12 m, przy czym trzecią kondygnację 

mowe stanowić wyJącznie poddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć zabudowy gospodarczej lub in-

wentarskiej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondy-

gnacji nadziemnych oraz 11 m, przy czym drugą 

kondygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze 

uwytkowe; 
8) dopuszcza się nadbudowę dachu na istnie-

jących obiektach z dachem ”Jaskim;  

9) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi 40%; 

10) minimalny wskaunik powierzchni biolo-

gicznie czynnej wynosi 20%; 

11) nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez”o`red-

nim sąsiedztwie terenów kolejowych nalewy wy-

konać zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przy-

padku nasadzeL zieleni w sąsiedztwie przejazdów 

drogowo-kolejowych z zachowaniem obszarów 

widoczno`ci. 
5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady 

i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wy-

niku ”odziaJu nieruchomo`ci wynosi 1000 m2; 

2) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 
3) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg publicznych, drogi wewnętrznej lub dróg 

transportu rolnego, do których ”rzylegają tereny 

przeznaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

7. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 21.1. Ustala się tereny obsJugi produkcji  

w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodni-

czym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

RU-1, RU-2, dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) budynki, budowle rolnicze, obiekty i urzą-
dzenia gospodarki rolnej, 

b) produkcja rolna i usJugi związane z dziaJal-

no`cią i ”rzetwórstwem rolniczym, 

c) zabudowa zagrodowa, w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, na terenie oznaczonym symbo-

lem RU-2; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe i usJu-

gi rzemiosJa, 
b) parkingi terenowe, 

c) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
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1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu po-

niwej dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym 

w przepisach odrębnych ｦ jak dla terenów zabu-

dowy zagrodowej; 

2) na terenie oznaczonym symbolem RU-1,  

w przypadku ”rzywrócenia ruchu kolejowego, 

obowiązuje stosowanie rozwiązaL minimalizują-
cych uciąwliwo`ci od terenu kolejowego, takie jak: 

zastosowanie ekranu akustycznego lub muru peJ-
nego, zastosowanie okien i drzwi o wysokiej od-

”orno`ci akustycznej i nie”rzenoszących wibracji; 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem RU-2 ogranicza się prowadzenie pro-

dukcji zwierzęcej do obsady 12 DJP; 

4) ustala się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, któ-
re zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

ochrony `rodowiska kwalifikowane są jako mogące 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

5) na terenie oznaczonym symbolem RU-2 od 

strony drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 

KDD-1 (ul.1 Maja), obowiązuje wykonanie pasa 

zieleni izolacyjnej z wyJączeniem gatunków inwa-

zyjnych, w tym zimozielonej o szeroko`ci co naj-

mniej 10 m, z uwzględnieniem mowliwo`ci dojaz-

du do dziaJki. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się sytuowanie budynków go-

spodarczych i garawowych bez”o`rednio przy 

granicy dziaJek oraz zgodnie z wyznaczonymi 

liniami zabudowy; 

2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

ustala się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą 

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów, 

b) zakazuje się stosowania materiaJów elewa-

cyjnych w postaci okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blaszanych; 

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) nalewy stosować dachy strome, o syme-

trycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspadowych, 

naczóJkowych lub wielospadowych, jako powtó-
rzenie ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) na terenie oznaczonym symbolem RU-1 do-

puszcza się stosowanie dachów ”Jaskich,  
c) w przypadku stosowania dachu stromego 

obowiązuje uwycie dachówki ceramicznej, cemen-

towej lub ich imitacji,  

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mija-

jących się na wysoko`ci kalenicy; 

4) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 

trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, przy 

czym trzecią kondygnację mowe stanowić wy-

Jącznie poddasze uwytkowe; 
5) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi 50%; 

6) minimalny wskaunik powierzchni biologicz-

nie czynnej wynosi 10%; 

7) nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez”o`red-

nim sąsiedztwie terenów kolejowych nalewy wy-

konywać zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych 

pod zabudowę musi być poprzedzone wydziele-

niem niezbędnych dojazdów; 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dro-

gi publicznej, do której ”rzylegają tereny przezna-

czenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną ilo`ć 

miejsc parkingowych w granicach nieruchomo`ci 
(wliczając miejsca parkingowe w garawach): 

a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 po-

wierzchni uwytkowej obiektów usJugowych, lecz 

nie mniej niw 2 miejsca postojowe, 

b) 1 miejsce na jedno mieszkanie; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 22.1. Ustala się teren obiektów produkcyj-

nych, skJadów i magazynów, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem P, dla którego obowiązuje 

przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) obiekty produkcyjne, skJady i magazyny, 

b) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe i usJu-

gi rzemiosJa, 
c) obsJuga produkcji w gospodarstwie rolnym, 

hodowlanym i ogrodniczym; 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekty socjalne i administracyjne, 

b) urządzenia obsJugi komunikacji, w tym sta-

cje paliw, 

c) parkingi terenowe, 

d) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania `rodowiska ｦ ustala się zakaz 

lokalizacji ”rzedsięwzięć, które zgodnie z przepi-

sami odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowiska 

kwalifikowane są jako mogące zawsze znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) obowiązują ograniczenia wynikające z ochro-

ny obiektów ujętych w rejestrze zabytków, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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2) obowiązują ograniczenia wynikające z ochro-

ny obiektów objętych ochroną konserwatorską,  
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4;  

3) obowiązują ograniczenia wynikające z wy-

znaczenia strefy ochrony konserwatorskiej, o któ-
rej mowa w § 7 ust. 2;  

4) na czę`ci terenu obowiązują ograniczenia 

wynikające z wystę”owania stanowisk archeolo-

gicznych oraz wyznaczenia strefy ochrony kon-

serwatorskiej ｦ archeologicznej, o której mowa  

w § 7 ust. 4 i 5. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

nalewy stosować kolorystykę harmonizującą  

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów; 
2) ustala się wysoko`ć zabudowy do trzech 

kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niw 15 m; 

3) dla obiektów technologicznych, takich jak: 

kominy, silosy, dopuszcza się wysoko`ć nie wię-
cej niw 25 m; 

4) maksymalny wskaunik powierzchni zabu-

dowy dziaJki wynosi 40%; 

5) minimalny wskaunik powierzchni biologicz-

nie czynnej wynosi 10%. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg 

publicznych, do których ”rzylegają tereny prze-

znaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą minimalną 

ilo`ć miejsc parkingowych w granicach nieru-

chomo`ci (wliczając miejsca parkingowe w gara-

wach) ｦ 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 

powierzchni uwytkowej obiektów usJugowych lub 

administracyjno-socjalnych, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
25%. 

 

§ 23.1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP-1,  

ZP-2, ZP-3, dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL urządzona, o charak-

terze publicznym, rozumiana jako zaplanowane  

i urządzone zes”oJy zieleni o charakterze ozdob-

nym, ochronnym, izolacyjnym; 

2) uzu”eJniające: 
a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się nastę”ujące parametry i wskauni-

ki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu ｦ nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez-

”o`rednim sąsiedztwie terenów kolejowych nale-

wy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi,  
a w przypadku nasadzeL zieleni w sąsiedztwie 

”rzejazdów drogowo-kolejowych - z zachowa-

niem obszarów widoczno`ci. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej ｦ dojazd do terenu odby-

wać się będzie z dróg publicznych, do których 

”rzylegają tereny przeznaczenia podstawowego. 

4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 24.1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: ZL-1, ZL-2,ZL-3, dla 

których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) tereny lasów, 
b) dolesienie na terenie oznaczonym symbolem  

ZL-3; 

2) uzu”eJniające:  
a) obiekty i urządzenia bez”o`rednio związane z 

gos”odarką le`ną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) terenowe urządzenia związane z kulturą fi-

zyczną i wypoczynkiem, takie jak place gier  

i zabaw na terenie oznaczonym symbolem ZL-3, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej na terenie oznaczonym symbolem ZL-3. 

2. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem ZL-1 obowiązują ograniczenia wynika-

jące z wystę”owania stanowiska archeologiczne-

go oraz wyznaczenia strefy ochrony konserwa-

torskiej archeologicznej, o których mowa w § 7 

ust. 3, 4 i 5. 

3. Dojazd do terenów odbywać się będzie  

z dróg transportu rolnego, do których ”rzylegają 

tereny przeznaczenia podstawowego. 

4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 25.1. Ustala się teren drogi publicznej, 

oznaczony na rysunku planu symbolami: KDG-1, 

KDG-2, dla którego obowiązuje przeznaczenie 

podstawowe ｦ droga gJówna w ciągu drogi po-

wiatowej nr 1807 O, w ramach, której znajdują 

się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ru-

chu lub postoju ”ojazdów i ruchu pieszych, takie 

jak: jezdnie, obiekty inwynierskie, place, zatoki, 

chodniki i `ciewki rowerowe oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej ｦ obowiązują ograniczenia wynikające 

z ochrony obiektów objętych ochroną konserwator-

ską, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
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1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących 25 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunko-

waniami, jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL obsJugi 
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury 

technicznej, za zgodą zarządcy drogi; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury oraz elementów reklamowych w spo-

sób nie ”ogarszający warunków ruchu drogowe-

go, w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

4) dopuszcza się ”odJączenia ”oszczególnych 

terenów ”rzylegJych do ulicy gJównej, po uzgod-

nieniu z zarządcą drogi; 

5) dopuszcza się odstę”stwa od ”arametrów 

technicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJ-
towaniem terenu, warunkami geologiczno - inwy-

nierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu 

lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów 

odrębnych. 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  

0%. 

 

§ 26.1. Ustala się tereny dróg publicznych, 

oznaczony na rysunku planu symbolami: KDL-1, 

KDL-2, dla których obowiązuje przeznaczenie pod-

stawowe ｦ drogi lokalne w ciągu dróg powiato-

wych: nr 1822 O, nr 1821 O, w ramach, których 

znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone 

do ruchu lub postoju ”ojazdów i ruchu pieszych, 

takie jak: jezdnie, obiekty inwynierskie, place, zato-

ki, chodniki i `ciewki rowerowe oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących 15 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunko-

waniami, jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL obsJugi 
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury 

technicznej, za zgodą zarządcy drogi; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury oraz elementów reklamowych w spo-

sób nie ”ogarszający warunków ruchu drogowe-

go, w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

4) dopuszcza się ”odJączenia ”oszczególnych 

terenów ”rzylegJych do ulic lokalnych, po uzgod-

nieniu z zarządcą drogi; 

5) obowiązuje utrzymanie lub urządzenie na-

sadzeL zieleni wysokiej w ukJadzie szpalerowym, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

6) dopuszcza się odstę”stwa od ”arametrów 

technicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJ-
towaniem terenu, warunkami geologiczno - inwy-

nierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu 

lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów 

odrębnych. 
3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  

0%. 

 

§ 27.1. Ustala się tereny dróg publicznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: KDD-1 do 

KDD-9, dla których obowiązuje przeznaczenie pod-

stawowe ｦ drogi dojazdowe, w ramach, których 

znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone 

do ruchu lub postoju ”ojazdów i ruchu pieszych, 

takie jak: jezdnie, obiekty inwynierskie, place, zatoki, 

chodniki i `ciewki rowerowe oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących wynosi 10 m oraz zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się odstę”stwa od ”arametrów 

technicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJ-
towaniem terenu, warunkami geologiczno - inwy-

nierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu, 

w tym realizację jednostronnie chodników,  
a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnio-

nej jezdni i chodnika; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci in-

frastruktury technicznej oraz zieleni i obiektów 

maJej architektury; 

4) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-

mowych w s”osób nie ”ogarszający warunków 

ruchu drogowego. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 28.1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW-1 

do KDW-6, dla których obowiązuje przeznaczenie 

podstawowe ｦ drogi wewnętrzne nie zaliczane do 

wadnej z kategorii dróg publicznych, sJuwące ob-

sJudze wydzielonego terenu i posiadające ”odJą-
czenie do drogi publicznej. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak 

na rysunku planu; 

2) dopuszcza się realizację jednostronnie 

chodników, a w szczególnych przypadkach brak 

wyodrębnionej jezdni i chodnika; 

3) dopuszcza się odstę”stwa od ”arametrów 

technicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJ-
towaniem terenu, warunkami geologiczno - inwy-

nierskimi lub aktualnym zagospodarowaniem są-
siadującego terenu; 

4) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci in-

frastruktury technicznej oraz zieleni i obiektów 

maJej architektury; 

5) obowiązuje utrzymanie istniejącego dojazdu 

do posesji ｦ drogi wewnętrznej oznaczonej sym-

bolem KDW-6. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
 0%. 
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§ 29.1. Ustala się tereny dróg transportu rol-

nego, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KDR-1 do KDR-7, rozumiane jako wydzielone 

pasy terenu przeznaczone do obsJugi transporto-

wej rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz gospo-

darstw wiejskich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak 

na rysunku planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci in-

frastruktury technicznej; 

3) zakazuje się sytuowania ogrodzeL w odle-

gJo`ci mniejszej niw 5 m od osi drogi. 

3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 30.1. Ustala się tereny urządzeL obsJugi 
transportu kolejowego, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: KK-1 do KK-4, dla których 

obowiązują nastę”ujące przeznaczenia: 

1) podstawowe: 

a) budynki i urządzenia obsJugujące linię kole-

jową nr 175, relacji Strzelce Opolskie-Fosowskie-

Kluczbork, 

b) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe i usJu-

gi rzemiosJa na terenie oznaczonym symbolem KK-2, 

w przypadku zaniechania przeznaczenia, o którym 

mowa w lit. a; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL, 
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się dla terenów, o których mowa  

w ust. 1 nastę”ujące warunki, zasady i standardy 

urządzania terenu: 

1) wszelkie inwestycje muszą uwzględniać 

uciąwliwo`ci i zagrowenia ”ochodzące od linii kole-

jowej, związane ze wstrząsami i wibracjami, iskrze-

niem, zadymieniem, mowliwo`cią skawenia terenu, 

haJasem, promieniowaniem elektromagnetycznym; 

2) nasadzenia zieleni ”oJowonej w bez”o`red-

nim sąsiedztwie terenów kolejowych nalewy wy-

konać zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przy-

padku nasadzeL zieleni w sąsiedztwie przejazdów 

drogowo-kolejowych ｦ z zachowaniem obszarów 

widoczno`ci. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg 

publicznych i transportu rolnego, do których przy-

legają tereny przeznaczenia podstawowego; 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w § 12. 

4. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci  
0%. 

§ 31.1. Ustala się teren urządzeL elektroener-

getycznych, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem E, dla którego obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia elektro-

energetyczne; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania terenu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

nalewy stosować kolorystykę harmonizującą  

z otoczeniem oraz zbliwoną do kolorów tradycyj-

nych materiaJów budowlanych, takich jak: drew-

no, kamieL i cegJa, oraz do kolorów uzyskiwa-

nych z naturalnych ”igmentów; 
2) dopuszcza się sytuowanie budynku bezpo-

`rednio przy granicy dziaJki. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nie-

ruchomo`ci. 
4. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej ｦ dojazd do terenu 

odbywać się będzie z drogi publicznej, do której 
przylega teren przeznaczenia podstawowego. 

5. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 

 

§ 32.1. Ustala się teren urządzeL zaopatrzenia  

w wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem W, 

dla którego obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ budynki i urządzenia zaopa-

trzenia w wodę; 
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia towarzyszące 

oraz zieleL. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy oraz wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

1) dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę 

istniejących budynków, zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami odrębnymi; 

2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów 

dopuszcza się zrównicowaną kolorystykę i mate-

riaJy elewacyjne, za wyjątkiem okJadzin z two-

rzyw sztucznych; 

3) teren wolny od zabudowy nalewy zagospo-

darować zielenią. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nie-

ruchomo`ci, z zastrzeweniem ustaleL, o których 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 3. 

4. Dojazd do terenu odbywać się będzie z dro-

gi publicznej, do której przylega teren przezna-

czenia podstawowego. 

5. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci  
0%. 
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RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 33. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowią-
zuje dotychczasowy s”osób ich zagospodarowa-

nia i uwytkowania, chyba we przepisy szczegóJowe 

stanowią inaczej. 

 

§ 34. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się odpowiednio przepisy odrębne. 

 

§ 35. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 36. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego oraz podlega 

publikacji na stronie internetowej gminy Strzelce 

Opolskie. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

BogusJaw Farion 

 
 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr X/42/2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr X/42/2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Rozmierka 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

Rada Miejska rozstrzyga, co nastę”uje:  

 

§ 1. Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi nie-

uwzględnione, zgJoszone do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka wniesione 

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, zwanej dalej ustawą. 
 

§ 2. W wyniku wyJowenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 

dla wsi Rozmierka w dniach od 22 listopada 

2010 r. do 21 grudnia 2010 r., oraz w wyzna-

czonym terminie do dnia 4 stycznia 2011 r. zJo-

wone zostaJy do projektu planu nastę”ujące uwa-

gi, które nie zostaJy uwzględnione: 
1) uwaga dotycząca dopuszczenia lokalizacji 

silosów na kiszonkę w obszarze dziaJek oznaczo-

nych nr ewid. gruntu: 36/3, 36/4 (poz. 1 na li`cie 

nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza); 

2) uwaga dotycząca dopuszczenia chowu i ho-

dowli bydJa w ilo`ci do 240 DJP na terenie dziaJki 
oznaczonej nr ewid. gruntu 91/2, (poz. 2 na li`cie 

nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza); 

3) uwaga dotycząca ”rzeksztaJcenia dróg: 
KDD-2 (droga dojazdowa) i KDR-1 (droga trans-

portu rolnego) na drogę ”ubliczną, do granic po-

sesji RM-1 (zabudowa zagrodowa), (poz. 3 na 

li`cie nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza); 

4) uwaga dotycząca mowliwo`ci rozbudowy 

gospodarstwa rolnego ｦ obory na dziaJkach ozna-

czonych nr ewid. gruntu: 237, 240/2, 241/2  

z obsadą w wielko`ci 80 DJP oraz silosów na 

pasze objęto`ciową (poz. 4 na li`cie nieuwzględ-

nionych uwag przez Burmistrza). 

 

§ 3. Burmistrz Strzelec Opolskich, po prze-

prowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawne-

go, w dniu 25 stycznia 2011 r. ｦ ”rotokóJ  
nr 3/2011 ｦ dokonaJ rozstrzygnięcia, o którym 

mowa w art. 17 pkt 12 ustawy, odrzucając  

w caJo`ci uwagi, o których mowa w § 2. Jedno-

cze`nie skierowaJ odrzucone uwagi do rozpatrze-

nia przez Radę Miejską. 
 

§ 4. Po rozpatrzeniu sprawy i zapoznaniu się  

z rozstrzygnięciem Burmistrza, Rada Miejska  

w Strzelcach Opolskich postanawia: 

1) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 1, dotyczącą dopuszczenia lokalizacji 

silosów na kiszonkę w obszarze dziaJek oznaczo-

nych nr ewid. gruntu: 36/3, 36/4. Wymienione 

dziaJki znajdują się w strefie ochrony ”o`redniej 
zewnętrznej ujęcia wody ustanowionej decyzją 

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 28.10. 

1997 r., nr OS-III-6210/129/97/mk., dla której 
obowiązują obostrzenia dotyczące lokalizowania 

obiektów i wprowadzania zanieczyszczeL do zie-

mi. Dodatkowo obszar opracowania planu znajdu-

je się w obrębie obszaru GZWP 333, tj. GJówne-

go Zbiornika Wód Podziemnych nr 333. Lokaliza-

cja silosów na kiszonkę w obrębie wymienionych 

stref stwarza realne zagrowenie skawenia wód 

podziemnych; 

2) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 2, dotyczącą dopuszczenia chowu  

i hodowli bydJa w ilo`ci do 240 DJP na terenie 

dziaJki oznaczonej nr ewid. gruntu 91/2. Przed-

miotowa dziaJka znajduje się w obrębie terenu 

zabudowy zagrodowej RM-7 z ograniczoną pro-

dukcją zwierzęcą do obsady 10 DJP. Ze względu 

na ”rzewawający udziaJ we wsi Rozmierka tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów zwią-
zanych z sąsiedztwem z terenami na których 

prowadzona jest intensywna produkcja rolna,  

w tek`cie planu ograniczono wielko`ć obsady 

zwierzęcej DJP; 

3) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 3, dotyczącą ”rzeksztaJcenia dróg: 
KDD-2 (droga dojazdowa) i KDR-1 (droga trans-

portu rolnego) na drogę ”ubliczną, do granic po-

sesji RM-1 (zabudowa zagrodowa). Jedna z wy-

mienionych dróg ｦ KDD-2 jest juw w planie pu-

bliczną drogą dojazdową. Druga droga zostaJa  

w planie uznana jako droga transportu rolnego 

(KDR-1), ”oniewaw obsJuguje jedynie gospodar-

stwo rolne. PrzeksztaJcenie drogi transportu rol-

nego w drogę dojazdową zwiększa ilo`ć zadaL 

wJasnych Gminy i niesie za sobą konieczno`ć 

poniesienia wydatków, jakie nalewaJoby przezna-

czyć na budowę drogi (o parametrach odpowiada-

jących drodze publicznej ｦ w tym przypadku  

o szeroko`ci min. 10 m). Ze względów ekono-

micznych oraz z powodu niskiego znaczenia ko-

munikacyjnego przedmiotowej drogi postanawia 

się nie uwzględnić zJowonej uwagi; 

4) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 4, dotyczącą mowliwo`ci rozbudowy 

gospodarstwa rolnego ｦ obory na dziaJkach ozna-
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czonych nr ewid. gruntu 237, 240/2, 241/2  

z obsadą w wielko`ci 80 DJP oraz silosów na 

pasze objęto`ciową. Ze względu na ”rzewawający 

udziaJ we wsi Rozmierka terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w celu uniknięcia 

ewentualnych konfliktów związanych z sąsiedz-

twem z terenami na których prowadzona jest 

intensywna produkcja rolna, w tek`cie planu 

ograniczono wielko`ć obsady zwierzęcej DJP. Na 

terenie obecnego gospodarstwa skJadającego 

uwagę (teren RM-2) dopuszczono wielko`ć obsa-

dy zwierzęcej do 40 DJP. Większa, zgodnie ze 

zJowoną uwagą ilo`ć obsady zwierzęcej DJP spo-

wodowaJoby kwalifikację tej inwestycji do mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko i tym 

samym mowliwo`ć wystą”ienia potencjalnych 

konfliktów. 
 

§ 5. Lista nieuwzględnionych uwag oraz wykaz 

uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza zostaJ 
zaJączony do dokumentacji formalno - prawnej 

planu. 

 

§ 6. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywoJuje 

skutków ”olegających na konieczno`ci ponowie-

nia czynno`ci, o których mowa w art. 17 ustawy. 

 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr X/42/2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zmianami), w związku z art. 7 ust. 1 

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

rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i art. 3 i 4 usta-

wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 80, poz. 526 ze zmianami) Rada Miejska  

w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w "Miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka", 

przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 

zadaL wJasnych gminy, ”olegające na: 

1) budowie sieci wodociągowej i kanalizacji; 

2) budowie i o`wietleniu ulic; 

3) odszkodowania za grunty nabyte. 

 

§ 2. Zgodnie z ｭPrognozą skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennegoｬ, inwestycje, o których 

mowa w §1 polegać będą na: 

1) budowie sieci wodociągowej i kanalizacji  

o dJugo`ci okoJo 1180 m; 

2) budowie ulic o Jącznej powierzchni okoJo 

9480 m2 i o`wietleniu ulic na odcinku okoJo 1180 m; 

3) odszkodowaniu za grunty nabyte o po-

wierzchni okoJo 11020 m2. 

 

§ 3.1. Koszt wykonania elementów, o których 

mowa w § 2 uzalewniony będzie od cen materia-

Jów i usJug obowiązujących w czasie realizacji 

inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu 

publicznego na wykonanie inwestycji. 

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana 

z dochodów wJasnych gminy bądu innych uródeJ 
finansowania przewidzianych przepisami o finan-

sach publicznych. 
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POROZUMIENIE NR 2/11 

  

 z dnia 24 czerwca 2011 r. 

 

zawarte ”omiędzy: 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Panem Bogdanem Zdrojewskim, zwanym dalej 

Ministrem, 

a 

Powiatem Nyskim zwanym dalej Powiatem, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imie-

niu którego dziaJają: 

Pan Adam Fujarczuk - Starosta, 

Pan Jerzy Dunaj - CzJonek Zarządu 

zwanych dalej Stronami. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia  

7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z ”óun. zm.), zwa-


