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UCHWAIA NR XXXIIł207/09 

RADY GMINY STRZELECZKI 

 z dnia 19 marca 2009 r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 

 zabudowy mieszkaniowej i usJug we wsi Śobra 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jŁtŁ  
ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ z ”óunŁ zmŁ: Nr 142, poz. 1591,  

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

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

1806), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 

41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 

954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 

880) oraz uchwaJ Nr VIIIł41ł07 z dnia 26 kwietnia 
2007 rŁ i Nr XIł62ł07 z dnia 6 wrze`nia 2007 rŁ  
w s”rawie ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego te-

renu budownictwa mieszkaniowego i dziaJalno`ci 
gospodarczej we wsi Dobra - po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Strzeleczki, ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy 
Strzeleczki Nr X/36/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r., 

uchwala się, co nastę”uje:  
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego terenów zabudowy mieszka-

niowej i usJug we wsi Śobra, zwany dalej ”lanem, 
obejmujący ”óJnocną czę`ć wsi w rejonie ulic: Li-

powej, Wiejskiej, Szkolnej i Polnej, w granicach 

okre`lonych na rysunku ”lanuŁ  
 

§ 2Ł Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy stano-

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

1:1000;  

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w s”rawie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej oraz zasad ich finansowania.  

  

§ 3Ł1Ł Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
”lanu jest stworzenie formalnej ”odstawy dziaJaL 
inwestycyjnych, zmierzających do rozwoju i ”ową-
danych ”rzeksztaJceL wsi ŚobraŁ  

2. Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowane  

i realizowane w zgodzie z zasadami zrównowawo-

nego rozwoju i minimalizacji potencjalnych konflik-

tów ”rzestrzennychŁ 
 

§ 4Ł1Ł W granicach ”lanu ”rzeznacza się na cele 
związane z budownictwem mieszkaniowym, usJu-

gami i infrastrukturą komunikacyjną, grunty rolne 

klasy IV objęte zgodami: 
1)  uzyskanymi do miejscowych ”lanów zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki 

które utraciJy moc na ”odstawie artŁ 87 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym; 

2)  MarszaJka Województwa Opolskiego Nr DRW. 

I.60120-34/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. (5,41 ha). 

2. PozostaJe tereny ”rzeznaczone w ”lanie na 
cele nierolnicze, niewymienione w ust. 1, nie wy-

magają uzyskania zgód na ”rzeznaczenie na cele 
nierolnicze zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami  
o ochronie gruntów rolnych i le`nychŁ  

 

§ 5Ł1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre`ci 
”lanu niwej wymienionymi symbolami literowymi:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - MN; 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych (z udziaJem zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej) - RM;  

3) tereny zabudowy usJugowej - U; 

4) tereny sportu i rekreacji - US; 

5) tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach 
ogrodniczych - RU; 

6) tereny s”ecjalistycznej ”rodukcji zwierzęcej 
                 - RPZ; 

7) tereny rolnicze - R; 

8)  tereny zieleni urządzonej (zieleni ”ublicznej)  
         - ZP; 

9)  tereny dróg ”ublicznych - KDL, KDD; 

10) tereny ”arkingów ”ublicznych - KX; 

11) tereny dróg wewnętrznych - KDW, KP; 

12) tereny elektroenergetyki (stacje transforma-

torowe) - Et; 

13) ”rzewody sieci elektroenergetycznej `red-

niego na”ięcia - E 15 kV oraz kanalizacji - K; 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustalono 

w planie: 

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 
tereny o równych funkcjach lub równych zasadach 

zagospodarowania; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego;  

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;  

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 

i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie ”rze”isów szczególnych;  

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci;  
9) szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów;  
12) stawki ”rocentowe na ”odstawie których 

ustala się jednorazową o”Jatę o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) granice terenów rekreacyjno ｦ wypoczyn-

kowych oraz terenów sJuwących organizacji imprez 

masowych. 

3. W ”lanie nie okre`la się:  
1) terenów niewystę”ujących w jego obszarze  

a wymienionych jako obowiązkowy ”rzedmiot ”lanu 

miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym: terenów górniczych, tere-

nów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, 

terenów zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, 
terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy; 

2) rozwiązaL technicznych zabudowy, komuni-

kacji i infrastruktury. 

 

§ 6Ł1Ł Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunkach planu:  

a) granice planu, 

b) ”rzeznaczenie terenów, takwe tymczasowe, 
okre`lone od”owiednimi symbolami literowymi, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu bądu równych zasadach zagos”odarowania,  

d) linie zabudowy - obowiązujące i nie”rzekra-

czalne, 

e) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej, 
f) oznaczenia obiektów objętych ochroną ”rawnąŁ 
2. Linie rozgraniczające i linie ”odziaJów we-

wnętrznych, okre`lone w obja`nieniach rysunków 
”lanu jako orientacyjne, mogą być korygowane  
w uzasadnionych ”rzy”adkach, w s”osób nie zmie-

niający ”rzyjętych rozwiązaL urbanistycznych albo 

w zakresie dopuszczonym w odpowiednich przepi-

sach szczegóJowych ”lanuŁ 
3. Śo”uszcza się dokonywanie ”odziaJów nieru-

chomo`ci gruntowych takwe w innych miejscach 
niw wskazano na rysunku ”lanu ”od warunkiem 
zachowania ustalonego w planie podstawowego 

lub do”uszczonego ”rzeznaczenia terenu, dostę”u 
kawdej z wydzielonych dziaJek do drogi ”ublicznej 

oraz wyznaczenia granic i rozmiarów nowych dzia-

Jek w s”osób umowliwiający ich zabudowę i zago-

spodarowanie zgodne z odpowiednimi warunkami 

”lanu i ”rze”isów szczególnychŁ 
 

§ 7Ł1Ł Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie ozna-

czają: 
1) przeznaczenie terenu albo funkcja terenu: 

a) podstawowe - przewawające ”rzeznaczenie te-

renu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi  
i symbolem literowym lub literowym i liczbowym, 

b) mieszane (dotyczy terenów oznaczonych ”o-

dwójnym symbolem literowym, n”: U,MN) - prze-

znaczenie ”od obie funkcje w równych ”ro”orcjach; 
2) do”uszczalne ”rzeksztaJcenie funkcji terenu ｦ 

do”uszczalna zmiana lub uzu”eJnienie funkcji terenu; 

3) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ budynki 

gospodarcze, budynki inwentarskie, budynki po-

mocnicze, garawe, ogrody zimowe, wiaty, urządze-

nia techniczne naziemne i podziemne, parkingi  

i inne urządzenia związane z funkcją terenu albo 
”eJniące wobec niej sJuwebną rolę;  

4) front dziaJki - czę`ć dziaJki która ”rzylega do 
drogi z której odbywa się gJówny wjazd lub wej`cie 
na dziaJkę; 

5) elewacja frontowa - `ciana budynku znajdują-
ca się najbliwej frontu dziaJki; 

6) linia zabudowy:  

a) obowiązująca - okre`lone w ”lanie usytuowanie 

elewacji frontowej budynku ”oJowonego najbliwej ”rzy-

legJej ulicy, względem linii rozgraniczającej tą ulicę,  
b) nieprzekraczalna - do”uszczalne zbliwenie ele-

wacji frontowej budynku do linii rozgraniczającej 
”rzylegJą ulicę,  

c) istniejąca - linia wyznaczona przez elewacje 

frontowe budynków usytuowanych ”rzy tej samej 

drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy, 

przy czym: 

- w ”rzy”adku nierównej odlegJo`ci linii zabudo-

wy sąsiednich budynków od drogi mowna wybrać 
odlegJo`ć ”o`rednią, 

- jeweli wyznaczona wg ”owywszych zasad linia 
istniejącej zabudowy jest niezgodna z ”rze”isem 
szczególnym nalewy zastosować się do wymagaL 
tego przepisu, 

- do”uszcza się ustalenie innej linii zabudowy 

istniejącej w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej, 
jeweli odstę”stwo zostanie od”owiednio uzasadnio-

ne w projekcie budowlanym; 
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do”uszcza się ”rzekroczenie linii zabudowy,  

o których mowa w lit. a, b, c, ”rzez wystające 
elementy budynku (okapy, gzymsy, balkony, scho-

dy zewnętrzne, tarasy, ram”y) w zakresie dozwo-

lonym przez przepisy techniczno - budowlane doty-

czące odlegJo`ci budynków od granic dziaJki; 
7) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ wy-

soko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od ”o-

ziomu terenu ”rzed gJównym wej`ciem: 
a) w budynku z dachem ”Jaskim - do górnej 

krawędzi elewacji frontowej Jącznie z attyką,  
b) w budynku ze stromym dachem - do najniw-

szej krawędzi ”oJaci dachu (oka”u) w elewacji fron-

towej; 

8) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie większym 
niw 12 ; 

9) zabudowa zagrodowa - zabudowa Jącząca 
funkcję mieszkaniową z rolniczą, wyjątkowo rów-

niew z rolniczą i usJugową;  
10) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć w zakresie 

rzemiosJa, handlu i innych usJug, niezaliczona do 
”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, oraz niepo-

wodująca uciąwliwo`ci na sąsiednich terenach za-

budowy mieszkaniowej, w szczególno`ci: 
a) emisji haJasu o ”oziomie ”rzekraczającym 

normy okre`lone w ”lanie,  
b) ”rzekroczenia do”uszczalnych warto`ci stę-

weL substancji zanieczyszczających ”owietrze,  
w tym emisji nie”rzyjemnych za”achów,  

c) konieczno`ci korzystania z trans”ortu ”ojaz-

dami o do”uszczalnej masie ”owywej 3,5 tony; 
11) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone do 
takiego rodzaju w ”rze”isach ”rawa ochrony `ro-

dowiska; 

12) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, aktualne w czasie realiza-

cji ustaleL ”lanuŁ 
2. Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie w zna-

czeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne z zakre-

su planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

budownictwa, dróg ”ublicznych, gos”odarki wod-

nej, ochrony `rodowiska, ochrony gruntów rolnych 
i le`nych, gos”odarki nieruchomo`ciami, gos”odarki 
odpadami, oraz Polskie Normy. 

 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1  
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”o-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 8Ł1Ł Tereny oznaczone symbolem MN - prze-

znaczenie podstawowe: tereny istniejącej zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budynka-

mi i urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodami 
przydomowymi.  

2. Śo”uszczalne kierunki zmian i uzu”eJnieL ist-

niejącej zabudowy na terenach MN: 

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wy-

miana istniejących budynków mieszkalnych oraz 
budynków i urządzeL towarzyszących; 

2) budowa nowych obiektów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJkach zabudowanych; 
3) budowa nowych budynków mieszkalnych 

wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych 

dziaJkach; 
4) usJugi nieuciąwliwe ”rowadzone ”rzez wJa`ci-

ciela nieruchomo`ci w lokalu uwytkowym, zajmują-
cym nie więcej niw 30% Jącznej ”owierzchni bu-

dynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytuowa-

nym w którym` z tych budynkówŁ  
3. Przebudowę i remonty budynków istniejących 

na terenach MN mowna realizować z utrzymaniem 

ich usytuowania, ”oziomu ”odJogi ”arteru, liczby 
kondygnacji najwywszej czę`ci budynku, formy ar-

chitektonicznej, wskaunika ”owierzchni zabudowy 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki, wskaunika po-

wierzchni czynnej biologicznie; zaleca się jednak 
stosowanie, w miarę istniejących mowliwo`ci, za-

sad i warunków okre`lonych w ustŁ 4Ł 
4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wy-

mianę i rozbudowę (nadbudowę) budynków istnie-

jących nalewy realizować z zachowaniem niwej okre-

`lonych warunków w zakresie usytuowania, gaba-

rytów i formy architektonicznej: 
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nie”rzekraczalna; w ”rzy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu, obowią-
zuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona wg 

zasad okre`lonych w § 7 ustŁ 1 ”kt 6 litŁ c; 
2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków wynoszące co najmniej  
4 m w ”rzy”adku `cian z otworami okiennymi  
i drzwiowymi oraz 3 m w ”rzy”adku `cian bez 
otworów; do”uszcza się sytuowanie nowego bu-

dynku `cianą bez otworów okiennych i drzwiowych 
w odlegJo`ci 1,5 m - 3,0 m od granicy lub bezpo-

`rednio ”rzy granicy jeweli wystę”uje co najmniej 
jedna z niwej wymienionych okoliczno`ci: 

a) na sąsiedniej dziaJce istnieje budynek tak sa-

mo usytuowany, o takiej samej wysoko`ci, ”odob-

nej funkcji oraz podobnej geometrii dachu, 

b) wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budowla-

nych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na realiza-

cję budynków tak samo usytuowanych, o takiej 
samej wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz podobnej 

geometrii dachu (tzwŁ budynki bliuniacze), w takim 
”rzy”adku nie do”uszcza się ”óuniejszej zmiany 
lokalizacji jednego z budynków, 
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c) rozmiary dziaJki (”owierzchnia dziaJki i szero-

ko`ć frontu) są mniejsze od okre`lonych w § 35; 
3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni dziaJki: nie większy niw 30%, albo 

nie większy niw dotychczasowy;  
4) wskaunik ”owierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniejszy niw 
50%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce usJug ｦ 

nie mniejszy niw 40%; 
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

jak w jednym z najbliwszych budynków mieszkal-

nych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o obu stro-

nach nowego budynku, jednak nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne ”lus ”oddasze uwytkowe;  

6) poziom ”odJogi ”arteru budynków nowych  
i wymienianych ustala się na wysoko`ci 0,5 - 1,3 m 

od powierzchni terenu; 

7) szeroko`ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego ”owinna uwzględniać warunki dotyczące 
sytuowania budynków na dziaJce, ustalone  
w punkcie 2;  

8) cechy geometryczne dachu budynku miesz-

kalnego (dach stromy lub ”Jaski, kąt nachylenia 
”oJaci, usytuowanie jednej z kalenic) - nalewy do-

stosować do dachów najbliwszych budynków 
mieszkalnych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o 
obu stronach nowego budynku; nie dopuszcza się 
dachów stromych jednos”adowych i dachów  
o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci; 

9) do”uszcza się: budowę na dziaJce nie więcej 
niw dwóch jednokondygnacyjnych budynków towa-

rzyszących z dachem stromym dwus”adowym, 
wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu jedno 

lub dwustanowiskowego; budynki te mowna reali-
zować jako wolnostojące lub zJączone z budynkiem 

mieszkalnym, o wysoko`ci nie większej niw wyso-

ko`ć budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny  
i materiaJ ”okrycia dachów budynków towarzyszą-
cych dostosować do budynku mieszkalnego;  

10) elewacje, elementy `cienne i dachowe, 
ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi tra-

dycjami; nie zezwala się na stosowanie elewacji  
tzwŁ sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeL mono-

litycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw frontowej gra-

nicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia ”rze`witów 
ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m ｦ nie mniej-

sza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia dziaJki - nie 

większa niw 1,8 m; 
11) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala się 

obowiązek realizacji w granicach dziaJki nie mniej 
niw 2 miejsca ”ostojowego dla ”ojazdówŁ 

 

§ 9Ł1Ł Tereny oznaczone symbolami: od MN-1 

do MN-13 - przeznaczenie podstawowe: tereny 

planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz ogrodami przydomowymi. Zabudowę 
terenów MN-1 do MN-13 realizować z zachowa-

niem niwej okre`lonych warunków w zakresie usy-

tuowania, gabarytów i formy architektonicznej bu-

dynków:  
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nie”rzekraczalna;  
2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
”rze”isów szczególnych, ”rzy czym do”uszcza się 
sytuowanie budynku `cianą bez otworów okien-

nych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy granicy jeweli 
wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budowlanych 
wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na realizację 
budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej 
wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz ”odobnej geome-

trii dachu (tzwŁ budynki bliuniacze), w takim ”rzy-

”adku nie do”uszcza się ”óuniejszej zmiany lokali-
zacji jednego z budynków; 

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do ”owierzchni dziaJki: nie większy niw 30%; 

4) wskaunik ”owierzchni czynnej biologicznie  
w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniejszy niw 
50%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce usJug ｦ 

nie mniejszy niw 40%; 
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: 

jedna kondygnacja nadziemna ”lus ”oddasze uwyt-

kowe; 

6) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wysoko-

`ci 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu; 

7) wysoko`ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego (mierzoną wg ustaleL § 7 ustŁ 1 pkt 7) 

ustala się jako kontynuację wysoko`ci elewacji 
frontowych sąsiednich budynków mieszkalnych, 

”oJowonych ”rzy tej samej ulicy na dziaJkach ”rzy-

legających do dziaJki zabudowywanej; w przypadku 

równych wysoko`ci do”uszcza się wybór wysoko`ci 
”o`redniej; wysoko`ć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego, wznoszonego na dziaJce nie”rzylega-

jącej do innej dziaJki zabudowanej ”rzy tej samej 
ulicy - nie większa niw 4,3 m; 

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego ”owinna uwzględniać warunki dotyczące 
sytuowania budynków na dziaJce, ustalone  
w ”unkcie 2, nie mowe jednak ”rzekraczać 16 m; 

9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwu-

spadowy lub wielospadowy o symetrycznym na-

chyleniu ”oJaci ”od kątem 25  - 45 , pokryty da-

chówką lub ”odobnym materiaJem; 
10) usytuowanie gJównej kalenicy budynku 

mieszkalnego: w ”ierwszym budynku dla którego 
wydano ”ozwolenie na budowę ”rzy danej ulicy - 

równolegJe lub ”rosto”adJe do dJuwszych granic 
dziaJki; w kolejnych budynkach mieszkalnych reali-
zowanych ”rzy tej samej ulicy obowiązuje usytu-

owanie jednej z kalenic takie jak w pierwszym bu-

dynku; 

11) s”osób do`wietlenia ”oddasza: oknami  
w `cianach szczytowych, lukarnami, oknami ”oJa-

ciowymi; zaleca się jednolity s”osób do`wietlenia 
”oddasza w ciągach zabudowy ”rzy tej samej ulicy; 
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12) dopuszcza się budowę na dziaJce nie więcej 
niw dwóch budynków towarzyszących jednokondy-

gnacyjnych z dachem stromym dwuspadowym, 

wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu jedno 
lub dwustanowiskowego, o wysoko`ci mniejszej 
niw budynku mieszkalnego; budynki te mowna reali-
zować jako wolnostojące lub zJączone z budynkiem 
mieszkalnym, o wysoko`ci nie większej niw wyso-

ko`ć budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny  
i materiaJ ”okrycia dachów budynków towarzyszą-
cych dostosować do budynku mieszkalnego; 

13) do”uszcza się usJugi nieuciąwliwe ”rowadzo-

ne ”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ci w lokalu uwyt-

kowym zajmującym nie więcej niw 30% Jącznej 
”owierzchni budynku mieszkalnego i towarzyszące-

go, usytuowanym w którym` z tych budynków; 
14) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala się 

obowiązek realizacji w granicach dziaJki od”owied-

niej liczby miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów, we-

dJug ustaleL § 18;  
15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw frontowej 
granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia ”rze`wi-

tów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m ｦ nie 

mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia dziaJki - 

nie większa niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m. 

 

§ 10Ł1Ł Tereny oznaczone symbolem RM - prze-

znaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych  

i hodowlanych wraz z budynkami, urządzeniami 
towarzyszącymi, ogrodami i sadami, z udziaJem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Śo”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL i uzu”eJ-
nieL istniejącej zabudowy na terenach RM: 

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wy-

miana istniejących budynków, obiektów i urządzeL 
towarzyszących; 

2) budowa nowych budynków mieszkalnych 
wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lukach zabudowy oraz na wtórnie wydzielonych 
dziaJkach zabudowy jednorodzinnej; w przypadku 

wydzielenia odrębnej dziaJki budowlanej obowiązują 
warunki okre`lone w § 8 dla terenów istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;  

3) budowa nowych budynków sJuwących ”ro-

dukcji rolnej oraz obiektów i urządzeL towarzyszą-
cych; 

4) ”rzeksztaJcenia funkcji ”odstawowej istnieją-
cych budynków i urządzeL na usJugową (w tym 
agroturystyczną) i ”rodukcyjną, takwe lokalizacja 
nowych obiektów usJugowych i ”rodukcyjnych,  

z wykluczeniami jak w ust. 3, pod warunkiem za-

chowania powierzchni biologicznie czynnej w wy-

miarze okre`lonym w § 9 ustŁ 1 pkt 4.  

3. W zabudowie zagrodowej RM obowiązują za-

kazy i ograniczenia:  

1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zna-

cząco w”Jynąć na `rodowisko dla których s”orzą-
dzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko 
zawsze jest wymagane; 

2) ograniczenie wielko`ci chowu i hodowli zwie-

rząt do 5 ŚJP (duwych jednostek ”rzeliczeniowych 

wedJug ”rze”isu szczególnego) oraz obowiązek 
za”ewnienia od”owiednich warunków utrzymania 

zwierząt i stosowania ”re”aratów zmniejszających 
wytwarzanie substancji zJowonnych;  

3) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerkowych 
mięsowernychŁ  

4. Przebudowę i remonty budynków istniejących 
mowna realizować z utrzymaniem ich usytuowania, 

”oziomu ”odJogi ”arteru, liczby kondygnacji, gaba-

rytów, formy architektonicznejŁ 
5. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę 

(nadbudowę) budynków istniejących na terenach 
RM nalewy realizować z zachowaniem niwej okre`lo-

nych warunków w zakresie usytuowania, gabary-

tów i geometrii dachów:  
1) linia zabudowy: obowiązuje istniejąca linia za-

budowy (wyznaczona wg zasad okre`lonych w § 7 
ust. 1 pkt 6 lit. c; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
”rze”isów szczególnych, dodatkowo do”uszcza się 
sytuowanie budynku `cianą bez otworów okien-

nych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJ-
ki jeweli wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budowla-

nych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na realiza-

cję budynków tak samo usytuowanych, o takiej 
samej wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz ”odobnej 
geometrii dachu (tzwŁ budynki bliuniacze), w takim 

”rzy”adku nie do”uszcza się ”óuniejszej zmiany 
lokalizacji jednego z budynków; 

3) budynek inwentarski oraz `ciana budynku go-

spodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi 

nie mogą być sytuowane w odlegJo`ci mniejszej niw 
8 m od budynków mieszkalnych oraz budynków 
uwyteczno`ci ”ublicznej;  

4) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do ”owierzchni dziaJki oraz wskaunik ”owierzchni 

czynnej biologicznie: nie normuje się;  
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: nie 

większa niw dwie kondygnacje nadziemne ”lus ”od-

dasze uwytkowe; 
6) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i inwen-

tarskiej - do 8 m od powierzchni terenu, dopuszcza 

się wysoko`ć większą tylko w ”rzy”adkach uza-

sadnionych potrzebami technologicznymi; 

7) ”oziom ”odJogi ”arteru budynku mieszkalnego 

- ustala się na wysoko`ci 0,5 - 1,3 m od po-

wierzchni terenu; 

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego: nie większa niw 16 m, ”owinna ”onadto 

uwzględniać warunki dotyczące sytuowania budyn-

ków na dziaJce, ustalone w ”unkcie 2;  
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9) geometria dachu budynku mieszkalnego: dach 

stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o syme-

trycznym nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25  - 45 , 

”okryty dachówką lub ”odobnym materiaJem; usy-

tuowanie gJównej kalenicy: równolegJe lub ”rosto-

”adJe do dJuwszych granic dziaJki; nie do”uszcza się 
dachów stromych jednos”adowych (”ul”itowych)  

i dachów o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci;  
10) do`wietlenie ”oddasza: oknami w `cianach 

szczytowych, lukarnami, oknami poJaciowymi;  
11) zabudowę gos”odarczą dostosować cecha-

mi i stylem do budynku mieszkalnego, odstępstwa 

do”uszcza się w ”rzy”adkach uzasadnionych ”o-

trzebami technologicznymi;  

12) w przypadku lokalizowania usJug, ustala się 
obowiązek realizacji w granicach dziaJki od”owied-

niej liczby miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów, we-

dJug ustaleL § 18Ł 
 

§ 11Ł1Ł Tereny oznaczone symbolem U, prze-

znaczenie podstawowe: planowana zabudowa 

usJugowa - usJugi ”ubliczne i komercyjneŁ  
2. Na terenach usJug do”uszcza się: 
1) budowę nowych obiektów usJugowych oraz 

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

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko oraz obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
2) ”rzebudowę i remonty budynków istnieją-

cych;  

3) mowliwo`ć realizacji wydzielonych ”omiesz-

czeL mieszkalnych dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”ra-

cowników; 
4) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących budyn-

ków i urządzeL na inne funkcje usJugowe, z wyklu-

czeniami jak w punkcie 1. 

3. Na terenach zabudowy usJugowej U obowią-
zują nastę”ujące zasady zabudowy i zagos”odaro-

wania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalne, wedJug 
ustaleL rysunku ”lanu; 

2) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do ”owierzchni dziaJki: nie normuje się; 

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 20 % ”owierzchni dziaJki, 
niwszy wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
do”uszcza się jeweli zostanie od”owiednio uzasad-

niony w projekcie budowlanym; 

4) nowe budynki ”owinny nawiązywać gabary-

tami i architekturą do otaczającej zabudowy,  
z uwzględnieniem wymagaL technologicznych, 
związanych z funkcją zabudowy; 

5) liczba kondygnacji ｦ do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, ”lus ”oddasze uwytkowe; 

6) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wysoko-

`ci 0,5 - 1,0 m od ”owierzchni terenu, z wyjątkiem 

”rzy”adków gdy ze względów technologicznych 
wymagany jest inny poziom; 

7) szeroko`ć elewacji frontowej budynków: nie 
ustala się; 

8) dachy budynków: strome, dwus”adowe lub 
wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 25  - 45 , ”okryte dachów-

ką lub ”odobnym materiaJem, do”uszcza się takwe 
dachy ”Jaskie; 

9) w granicach dziaJki nalewy urządzić od”o-

wiednią liczbę miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów, 
wedJug od”owiednich ustaleL § 26; 

10) w realizacji obiektów usJugowych uwzględ-

nić konieczno`ć ich ”rzystosowania do korzystania 

”rzez osoby nie”eJnos”rawneŁ  
 

§ 12Ł1Ł Tereny oznaczone symbolem US - prze-

znaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji, 

tereny im”rez kulturalnych i masowych z zabudową 
i urządzeniami towarzyszącymiŁ  

2Ł Ustala się warunki i szczegóJowe zasady za-

budowy i zagospodarowania terenów US: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy obiektów ku-

baturowych - 6 m od linii rozgraniczających ”rzyle-

gJe drogi gminne; 
2) liczba kondygnacji budynków: do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”lus ”oddasze uwytkowe;  

3) dachy budynków - strome, dwuspadowe lub 

wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 25  - 45 , do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie; 

4) wysoko`ć obiektów niekubaturowych ｦ nie 

większa niw 12 m; 
5) formę zabudowy, elewacje, elementy `cienne 

i dachowe, ogrodzenia - stosować zgodnie z regio-

nalnymi tradycjami, z uwzględnieniem wymagaL 
związanych z funkcją terenu; 

6) wielko`ć ”owierzchni zabudowy, szeroko`ci 
elewacji frontowych oraz geometrię dachów: do-

stosować do funkcji obiektu; 
7) udziaJ ”owierzchni czynnej biologicznie: nie 

normuje się;  
8) w zagos”odarowaniu terenów uwzględnić  

w miarę ”otrzeb i mowliwo`ci: 
a) boiska do gier sportowych,  

b) kubaturowe obiekty sportowo - rekreacyjne  

i higieniczno - sanitarne,  

c) zieleL urządzoną z elementami maJej architek-

tury, 

d) drogi wewnętrzne i ”arkingi;  
9) nalewy ”rzewidzieć urządzenia odwadniające, 

za”ewniające s”rawne od”rowadzanie wód o”ado-

wych i roztopowych z nawierzchni boisk oraz 

szczelnych nawierzchni dróg wewnętrznych i ”ar-

kingów; 
10) do obiektów s”ortowo - rekreacyjnych po-

winny być do”rowadzone utwardzone doj`cia  
o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, ”rzystosowane do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne, ”orusza-

jące się na wózkach; 
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11) doj`cia i otoczenie obiektów uwytkowanych 
”o za”adnięciu zmroku nalewy wy”osawyć w o`wie-

tlenie elektryczne. 

 

§ 13Ł1Ł Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej: 

1) R - tereny uwytków rolnych i ogrodów,  
2) RU - tereny obsJugi ”rodukcji w gospodar-

stwach ogrodniczych, 

3) RPZ - tereny specjalistycznej produkcji zwie-

rzęcejŁ  
2. Na terenach uwytków rolnych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem R, obowiązują nastę”u-

jące zasady zagos”odarowania: 
1) zachowanie ”odstawowej funkcji terenów - 

polowych upraw rolniczych, sadów i ogrodniczych 

upraw gruntowych; 

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-
cych zadrzewieL ”rzydrownych i niewielkich skupisk 

zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych;  
3) utrzymanie w od”owiednim stanie rowów 

melioracyjnych i dróg gos”odarczych; 
4) do”uszcza się: 
a) prowadzenie sieci napowietrznych i podziem-

nych infrastruktury technicznej wraz z towarzyszą-
cymi urządzeniami, nie”owodujące konieczno`ci 
uzyskiwania zgody na ”rzeznaczenie gruntów rol-

nych na cele nierolnicze,  

b) w”rowadzanie nowych zadrzewieL i zakrze-

wieL `ród”olnych i ”rzydrownych - w zakresie nie-

zmieniającym ”odstawowej funkcji terenu, 
3. Na terenach specjalistycznej produkcji zwie-

rzęcej RPZ oraz na terenach obsJugi ”rodukcji  
w gospodarstwach rolnych RU, ustala się: 

a) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia  

z mowliwo`cią ”rzebudowy, rozbudowy (nadbudo-

wy) i wymiany istniejących obiektów,  
b) budowę nowych obiektów ”rodukcji rolniczej, 

oraz obiektów i urządzeL towarzyszących, wzboga-

cających funkcję ”odstawową z zastrzeweniem od-

”owiednich ustaleL ”lanu dotyczących ochrony 
`rodowiska okre`lonych w rozdziale 6, 

c) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących budyn-

ków i urządzeL na inne funkcje rolnicze oraz miesz-

kaniowe i usJugowe z zastrzeweniem od”owiednich 
ustaleL ”lanu dotyczących ochrony `rodowiska  

i krajobrazu kulturowego. 

4. Na terenach RPZ obowiązują ”oniwsze zasady 
zabudowy i zagospodarowania:  

1) wielko`ć obsady ferm chowu zwierząt ograni-

cza się do 39 ŚJP (duwych jednostek ”rzeliczenio-

wych wedJug ”rze”isu szczególnego); 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odlegJo-

`ci nie mniejszej niw 6 m od linii rozgraniczających 

”rzylegJe drogi; 
3) budynek inwentarski oraz `ciana budynku go-

spodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi 

nie mogą być sytuowane w odlegJo`ci mniejszej niw 

8 m od budynków mieszkalnych oraz budynków 
uwyteczno`ci ”ublicznej; 

4) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjnej i magazy-

nowej - do 8 m, chyba we uzasadnione ”otrzeby 
technologiczne wymagać będą większej; 

5) wysoko`ć budynków administracyjnych, so-

cjalnych i innych - do 3 kondygnacji nadziemnych, 

wliczając ”oddasze uwytkowe; 
6) dachy budynków - ”Jaskie lub strome, dwu-

spadowe i wielospadowe o symetrycznym nachyle-

niu gJównych ”oJaci ”od kątem 25  - 45 ; 

7) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabudo-

wy i urządzeL sJuwących funkcjom ”odstawowym 
nalewy ”rzewidzieć obowiązkowo: 

a) drogi wewnętrzne i ”arkingi z miejscami ”o-

stojowymi w liczbie odpowiedniej dla funkcji tere-

nu,  

b) zieleL urządzoną na nie mniej niw 15 % ”o-

wierzchni terenu,  

c) ”eJne uszczelnienie ”owierzchni narawonych 
na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi w 

tym odchodami zwierząt,  
d) wewnętrzną sieć kanalizacji i zabez”ieczenie 

”rzed s”Jywem zanieczyszczonych wód o”adowych 

na tereny ”rzylegJe, 
e) za”ewnienie od”owiednich warunków utrzy-

mania zwierząt oraz stosowanie skutecznych roz-

wiązaL technicznych i technologicznych, w tym 
profilaktyczne stosowanie ”re”aratów zmniejszają-
cych wytwarzanie substancji zJowonnychŁ 

5. Na terenach RU obowiązują od”owiednio za-

sady zabudowy i zagospodarowania jak na terenach 

RPZ z zastrzeweniem we wielko`ć obsady zwierząt 
nie mowe ”rzekroczyć 5 ŚJPŁ 

 

§ 14.1. Plan ustala tereny zieleni urządzonej ZP 

- zieleni urządzonej ”rzeznaczonej na szpalery przy-

uliczne drzew wewnątrz i w ”oboczach terenów 
komunikacji KŚŚ, ciągi zieleni izolacyjnej wysokiej  

i `redniej oraz skwery w otoczeniu terenu usJug 
sortu i rekreacji US.  

2. Na terenach zieleni urządzonej ZP nalewy 
uwzględnić zieleL trawiastą, zieleL `rednią i wysoką 
z udziaJem zimozielonej, dostosowaną do warun-

ków siedliskowych, funkcji terenu i miejscowych 
tradycji (aleje li”owe); do”uszcza się realizację ”u-

blicznych urządzeL i obiektów towarzyszących - 

maJej architektury, urządzeL dla dzieci, o`wietleniaŁ  
 

RozdziaJ 2 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych i organizacji imprez maso-

wych 

 

§ 15Ł1Ł Ustala się tereny ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, ”owszechnie dostę”nych: 
1) tereny zieleni urządzonej ZP - skwery, zieleL-

ce przyuliczne, tereny komunikacji - drogi (ulice) 

publiczne KDD, parking publiczny KX, gminne drogi 
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(ulice) wewnętrzne KDW i ciągi ”ieszo - jezdne KP, 

place; 

2) teren sportu i rekreacji: US.  

2. W ksztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych na-

lewy uwzględniać od”owiednie ustalenia szczegó-
Jowe ”lanu, ”onadto ustala się mowliwo`ć, ”o uzy-

skaniu zezwolenia Wójta Gminy Strzeleczki lub 
wJa`ciwego zarządcy drogi: 

1) w”rowadzania elementów maJej architektury, 

o`wietlenia i zieleni urządzonej w dostosowaniu do 

warunków lokalnych; 
2) lokalizowania maJych obiektów usJugowych 

(handlowych, gastronomicznych, w tym ogródków 
letnich) w obiektach o powierzchni w obrysie ze-

wnętrznym nie większej niw 15 m², niewymagają-
cych pozwolenia budowlanego i nie”owodujących 
zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu drogowego; 

3) umieszczania no`ników reklamowychŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji  

 

§ 16Ł źewnętrzne i lokalne ”owiązania komuni-

kacyjne obszaru planu za”ewniają drogi publiczne  

o znaczeniu gminnym, z wyrównieniem: 
1) KDL - ul. Lipowa - odcinek drogi gminnej od 

skrzywowania z ulŁ Wiejską do wjazdu na teren ze-

s”oJu ”aJacowo - parkowego, o nawierzchni asfal-

towej, docelowo klasy L - lokalna, dJugo`ci  
0,27 km, o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 
12 - 15 m; ”rzewiduje się utrzymanie obecnej sze-

roko`ci ”asa drogowegoŁ Śostę”no`ć nieograniczo-

na - z ”osesji ”rzylegJych i bocznych dróg dojazdo-

wych; 

2) KDD-1 - ”óJnocna czę`ć ulŁ Li”owej, w więk-

szo`ci ”rzebiegu o nawierzchni twardej, docelowo 

klasy D - dojazdowa, szeroko`ć w istniejących li-
niach rozgraniczających 10 - 13 m, dJugo`ć  
0,61 km, dostę”no`ć nieograniczona; 

3) KDD-2 - ul. Wiejska, o nawierzchni twardej, 

docelowo klasy D - dojazdowa, szeroko`ć w istnie-

jących liniach rozgraniczających 5 - 8 m, dJugo`ć 
0,66 km, dostę”no`ć nieograniczona; ze względu 
na istniejącą zabudowę istnieje tylko ograniczona 
mowliwo`ć ”oszerzenia do ”arametrów normatyw-

nych; 

4) KDD-3 - czę`ć ulŁ Szkolnej, o nawierzchni 
twardej, szeroko`ć w istniejących liniach rozgrani-

czających 10 - 12 m, dJugo`ć w granicach ”lanu 
0,1 km, dostę”no`ć nieograniczona; 

5) KDD-4 - ul. Polna, o nawierzchni twardej, sze-

roko`ć w istniejących liniach rozgraniczających  

6 m, dJugo`ć 0,3 km, dostę”no`ć nieograniczona; 
ze względu na istniejącą zabudowę istnieje tylko 
ograniczona mowliwo`ć ”oszerzenia do ”arametrów 
normatywnych; 

6) ulice ”lanowane jako nowe lub ”owstaJe  
w wyniku ”oszerzenia dróg istniejących - klasy D - 

dojazdowe, oznaczone symbolami od KDD-5 do 

KDD-11, szeroko`ć ”lanowana w liniach rozgrani-

czających 10 m, wyjątkowo 8 m, dostę”no`ć nie-

ograniczona. W przypadku KDD-6 ”rzewiduje się 
realizację dwóch ”asów ”o 5 m, ”rzedzielonych 
”asem zieleni o szeroko`ci 8 m (zalecana aleja li-
powa). 

 

§ 17Ł1Ł Uzu”eJniającą sieć obsJugi komunikacyj-

nej obszarów objętych ”lanem tworzą drogi we-

wnętrzne KDW (dojazdowe, gospodarcze, rolnicze), 

w istniejących lub ”lanowanych liniach rozgranicza-

jących, ciągi ”ieszo - jezdne KP oraz teren oznaczo-

ny symbolem KX - parking publiczny przy boisku 

sportowym US. 

2. Szeroko`ci nowych dróg wewnętrznych,  
w tym ciągów ”ieszo - jezdnych KP, okre`la rysu-

nek planu. 

3. Wyznacza się kierunki dostę”no`ci komunika-

cyjnej terenów oznaczonych symbolami: U/MN, US 

- wedJug rysunku ”lanuŁ 
 

§ 18Ł Ustala się wskauniki liczby miejsc parkin-

gowych dla samochodów osobowych, wymaga-

nych w granicach terenów usJug, ”rodukcji, skJa-

dów i magazynów: 
1) na terenach U, US, oraz na terenach MN  

w ”rzy”adku realizowania usJug: 
a) 2 - 4 stanowiskał100 m² ”owierzchni uwyt-

kowej, 

b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych  

i stanowisk pracy, 

c) 2 - 3 stanowiskał10 osób jednocze`nie korzy-

stających z usJug; 
2) liczba miejsc ”arkingowych dla ”ojazdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych  
12 miejsc parkingowych. 

 

§ 19Ł1Ł Planuje się ”o”rawę istniejących warun-

ków komunikacji drogowej ”o”rzez: 
1) remonty i ”rzebudowę gminnych dróg ”u-

blicznych KDL, KDD i skrzywowaL w ciągu tych 
dróg - do uzyskania ”arametrów ustalonych klas, 
normowanych ”rze”isem szczególnym, wedJug 
ustaleL § 16 i rysunku ”lanu;  

2) remonty i przebudowę istniejących we-

wnętrznych dróg rolniczych wedJug biewących ”o-

trzeb.  

2. W realizacji ”rzedsięwzięć, wymienionych  

w ust. 1, nalewy uwzględnić: 
1) ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, ”oruszają-

cych się na wózkach inwalidzkich; 
2) ”otrzeby w zakresie dróg ”owarowych, zgod-

nie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie ”rzeciw-

”owarowej; 
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3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów, 
na których obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJa-

su. 

3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi ”ublicznej wymienionej w § 16 mowe 
nastą”ić ”o uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi  
w drodze decyzji administracyjnej, na warunkach 

okre`lonych w tej decyzjiŁ  
 

§ 20Ł1Ł W liniach rozgraniczających ulic i dróg 
nalewy realizować, stosownie do lokalnych ”otrzeb, 

zgodnie z ustaloną klasą drogi i jej ”arametrami: 

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

czach dróg ”ublicznych); 
3) ruch pieszy (chodniki); 

4) urządzenia obsJugi komunikacji zbiorowej (za-

toki autobusowe, przystanki); 

5) infrastrukturę techniczną niezwiązaną bez”o-

`rednio z komunikacją drogową, w tym hydranty 

”rzeciw”owarowe; 
6) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrowne, 

”rze”usty, kanalizację deszczową); 
7) zieleL ”rzyulicznąŁ  
2. Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną 

z drogą - ”rzewody wodociągowe i kanalizacyjne 

nalewy ”rowadzić w ukJadach ”odziemnych, prze-

wody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyj-

nej jako podziemne lub napowietrzne - na warun-

kach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą drogi  
i okre`lonych w stosownej decyzjiŁ 

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 

 

§ 21Ł1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
”lanu w energię elektryczną: 

1) w zakresie `rednich na”ięć - z GPZ Krapkowi-

ce istniejącymi liniami 15 kV, na”owietrznymi, 
oznaczonymi na rysunku planu symbolem E 15 kV 

oraz planowanym odcinkiem kablowym, oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem E15kVp, przewi-

dzianym w zastę”stwie kolizyjnego odcinka linii 

napowietrznej; 

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

nymi i kablowymi z istniejących stacji transformato-

rowych 15/0,4 kV, oznaczonych symbolem Et: 

a) Dobra 1 - stacja wiewowa murowana na 
skrzywowaniu ulŁ Wiejskiej i ulŁ Polnej, o mocy 
znamionowej 125 kVA, maksymalnej - 250 kVA; 

b) Dobra 2 - stacja wiewowa z elementów ”refa-

brykowanych ty”u ｭPyskowiceｬ w sąsiedztwie 
boiska sportowego, o mocy znamionowej 100 kVA, 

maksymalnej - 1600 kVA. 

2. Przewiduje się ”rzebudowę istniejących linii 
elektroenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudowę 
sieci na”owietrznych i kablowych `rednich i niskich 
na”ięć na obszarach ”rojektowanego zainwestowa-

nia, rozbudowę istniejących stacji transformatoro-

wych 15ł0,4 kV oraz budowę nowej stacji trans-

formatorowej 15ł0,4 kV w jednym z narowników 
terenu MN-5 lub MN-7, obsJugującej ”lanowane 

zes”oJy zabudowy mieszkaniowejŁ 
3. Istniejącą na”owietrzną linię elektroenerge-

tyczną E15kV, przecinającą kolizyjnie tereny ”la-

nowanego zainwestowania MN-5 i MN-6 nalewy 
skablować na odcinku oznaczonym symbolem 
E15kVp. 

 

§ 22Ł1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
”lanu w wodę: 

1) dla celów bytowych, usJugowych, ”roduk-

cyjnych i ”rzeciw”owarowych - z istniejącego gmin-

nego wodociągu gru”owego ｭSmolarnia - Nowe 

Budyｬ;  
2) w miarę ”otrzeb ”rzewiduje się wymianę ist-

niejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oraz jej 
rozbudowę na terenach ”lanowanego zainwesto-

wania, z uwzględnieniem ”otrzeb w zakresie 
ochrony przeciw”owarowej, bez ”otrzeby zmiany 
planu. 

2. Śo”uszcza się wykonywanie i eks”loatację 
dodatkowych ujęć wód ”odziemnych na obszarze 
”lanu ”o s”eJnieniu warunków ”rzewidzianych  
w ”rze”isach szczególnychŁ 

 

§ 23Ł1Ł W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala 
się: 

1) odprowadzenie `cieków komunalnych z ob-

szaru planu - ”rojektowaną siecią kanalizacji zbio-

rowej Gminy Strzeleczki, grawitacyjną i grawitacyj-

no ｦ tJoczną, do oczyszczalni w Kra”kowicach;  

2) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych: 

a) z terenów o nawierzchni utwardzonej - do 

sieci kanalizacji deszczowej - krytej i otwartej,  

z wyJączeniem ”owszechnego korzystania z rowów 
odwadniających jezdnie ulic, docelowymi odbiorni-

kami tych wód mogą być, o”rócz kanalizacji komu-

nalnej, takwe studnie i rowy chJonne, ”od warun-

kiem zastosowania na wylotach kanalizacji desz-

czowej od”owiednich urządzeL oczyszczających 
(odstojników szlamów i ”iasku, se”aratorów ole-

jów),  
b) niezanieczyszczone wody opadowe i rozto-

powe z posesji zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i zabudowy zagrodowej - mogą być od”ro-

wadzane do gruntu na wJasnym terenie, w s”osób 
nie”owodujący zalewania nieruchomo`ci sąsied-

nich, 

c) do”uszcza się z od”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych  
z dachów, dróg wewnętrznych oraz z ”arkingów  
o powierzchni nie przekraczającej 0,1 ha na tere-

nach usJug - do wód i gruntu na wJasnym terenie 
nieutwardzonym, ”od warunkiem s”eJnienia wyma-
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gaL ”rze”isów szczególnych dotyczących w”rowa-

dzania `cieków do wód lub do ziemi; 
3) od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych -  

z terenów U - do sieci kanalizacji komunalnej, po 

u”rzednim ”odczyszczeniu w urządzeniach zakJa-

dowych w przypadku przekroczenia dopuszczal-

nych wskauników zanieczyszczeniaŁ 
2. Przewiduje się na obszarze ”lanu budowę 

gJównych i rozdzielczych ”rzewodów sieci kanali-
zacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,  

z wyJączeniem stacji zlewnych `ciekówŁ źbiorowe 
urządzenia kanalizacyjne nie ”owinny być lokalizo-

wane bliwej niw 50 m od terenów zabudowy miesz-

kaniowej, zabudowy zagrodowej, zieleni publicznej  

i usJug oraz nalewy je wy”osawyć w filtry za”obiega-

jące emisji nie”rzyjemnych za”achówŁ Przebieg 
gJównych ”rzewodów sieci obrazuje rysunek ”lanu, 
do”uszcza się inny ”rzebieg sieciŁ 

3. Do czasu zrealizowania planowanego systemu 

kanalizacji zbiorowej do”uszcza się sytuowanie 
bezod”Jywowych, szczelnych urządzeL do groma-

dzenia `cieków bytowych i ”rzemysJowych oraz 
zorganizowany system odbioru i przewozu tych 

`cieków do oczyszczalniŁ  
 

§ 24Ł1Ł W zakresie zao”atrzenia obszaru ”lanu 
w energię cie”lną - ”rzewiduje się ogrzewanie  
z wJasnych uródeJ cie”Ja z zastosowaniem ekolo-

gicznych no`ników energii (”aliwa gazowe, olejo-

we, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych uródeJ 
cie”Ja o”alanych ”aliwami staJymiŁ 

2. Śo”uszcza się indywidualne korzystanie z ga-

zu ”Jynnego i innych ”aliw ”Jynnych w systemie 

bezprzewodowym w tym magazynowanie wymie-

nionych paliw w nadziemnych i podziemnych zbior-

nikach, lokalizowanych zgodnie z wymaganiami 

”rze”isu szczególnegoŁ 
 

§ 25Ł1Ł W zakresie telekomunikacji ”rzewodo-

wej plan przewiduje: 

1) utrzymanie istniejącego ”rzebiegu kabli tele-

komunikacyjnych, do”uszcza się ich modernizację  
i wymianę a takwe ”rowadzenie nowych linii kablo-

wych w zakresie nie”owodującym trwaJego ”rze-

znaczenia na ten cel gruntów rolnych;  
2) rozbudowę istniejącej sieci abonenckiej na te-

renach planowanego zainwestowania a takwe insta-

lację ogólnie dostę”nych kabin telefonicznychŁ 
2. Nie do”uszcza się lokalizacji w obszarze ”lanu 

stacji telefonii komórkowejŁ  
 

§ 26Ł W zakresie gos”odarki od”adami staJymi 
ustala się: 

1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na wy-

sy”isko obsJugujące Gminę; 
2) wykorzystanie od”adów w ”ostaci mas ziem-

nych z wyko”ów budowlanych do ksztaJtowania 

”owierzchni terenów inwestycji oraz ”rzeznaczanie 

nadwywek tych gruntów do rekultywacji terenów 
zdegradowanych na terenie Gminy; 

3) ”ostę”owanie z od”adami ”rzemysJowymi  
i niebezpiecznymi - wedJug decyzji i uzgodnieL wJa-

`ciwych organów, wydanych na ”odstawie ”rze”i-

sów regulujących gos”odarkę od”adami. 

 

§ 27Ł1Ł Przewody ”odziemne sieci wodociągo-

wych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych i gazowych, napowietrzne 

linie elektroenergetyczne niskich na”ięć, na”o-

wietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia  
i obiekty towarzyszące tym sieciom - nalewy sytu-

ować w ”asach rozgraniczenia ulic i dróg, na wa-

runkach uzgodnionych z zarządcami drógŁ  
2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów  

o których mowa w ustŁ 1, wraz z urządzeniami  
i obiektami towarzyszącymi (n”Ł stacji transforma-

torowych, ”rze”om”owni `cieków, szaf telekomu-

nikacyjnych, kabin telefonicznych, pompowni)  

a takwe nowych kablowych i na”owietrznych linii 
elektroenergetycznych `redniego na”ięcia - na nie-

ruchomo`ciach gruntowych sąsiadujących z ulicami 

i drogami lub na terenach rolniczych R, w uzgod-

nieniu z wJa`cicielami tych nieruchomo`ci, bez ”o-

trzeby zmiany planu. 

 

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody  
  

§ 28Ł1Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiska, 
w szczególno`ci zlewni ”owierzchniowej i ”od-

ziemnej rzeki BiaJa z której odbywa się zasilanie 
gJównego zbiornika wód ”odziemnych GźWP 332 
ｭSubniecka KędzierzyLsko - GJubczyckaｬ (zbiornik 
gromadzący wody w trzeciorzędowych utworach 
porowych); wobec braku systemu kanalizacji zbio-

rowej oraz istnienia obiektów s”ecjalistycznej ”ro-

dukcji zwierzęcej i ogrodniczej są to elementy `ro-

dowiska najbardziej zagrowone w obszarze ”lanu;  
2. W związku z uwarunkowaniami wymieniony-

mi w ustŁ 1 zakazuje się na caJym obszarze ”lanu 
realizacji ”rzedsięwzięć mogących s”owodować 
zanieczyszczenie wód ”owierzchniowych i ”od-

ziemnych, w szczególno`ci: 
1) wprowadzania do ziemi i wód ”Jynnych od-

chodów zwierzęcych oraz `cieków bytowych;  

2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni 

`cieków; 
3) innych form wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzch-

niowych z zastrzeweniem ustaleL § 23 dotyczących 
odprowadzania wód o”adowych i roztopowych; 

4) lokalizowania ferm chowu zwierząt, z wyjąt-

kiem istniejącej fermy na terenie RPZ. 

3. Rolnicze wykorzystanie obornika, gnojówki  
i gnojowicy jako nawozów naturalnych ”owinno 
być zgodne z wymaganiami ”rze”isów szczegól-
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nych o nawozach i nawoweniu, z uwzględnieniem 
dopuszczalnych dawek polewowych. 

4. Powierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami 

szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do gruntu i wód 
”odziemnych, w tym odchodami zwierząt, nalewy 
uszczelnić i zabez”ieczyć ”rzed s”Jywem zanie-

czyszczeL na tereny ”rzylegJeŁ 
 

§ 29Ł Śo”uszcza się realizację na obszarze ”lanu 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, ”od warunkiem zgodno`ci rodzaju  
i zakresu ”rzedsięwzięcia z:  

1) ustalonym w planie ”rzeznaczeniem terenów  
i szczegóJowymi warunkami ich zabudowy i zago-

spodarowania; 

2) ustalonymi w planie zakazami i ograniczenia-

mi. 

 

§ 30Ł Ustala się tereny na których ”rzyjmuje się 
do”uszczalne ”oziomy haJasu, normowane w ”rze-

”isie szczególnym: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN) i na terenach usJug (U) - obowiązują 
do”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewidziane w ”rze-

”isie szczególnym dla terenów zabudowy mieszka-

niowo - usJugowej;  
2) na terenach zabudowy zagrodowej (RM) - 

obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewi-

dziane w ”rze”isie szczególnym dla terenów zabu-

dowy zagrodowej. 

 

§ 31Ł Wyznacza się strefę ograniczeL sanitar-

nych w promieniu 50 m od granic cmentarza wy-

znaniowego, sąsiadującego bez”o`rednio z obsza-

rem planu; w strefie tej zakazuje się: 
1) wznoszenia nowych budynków mieszkalnych; 

2) lokalizowania zakJadów ”rodukujących wyw-

no`ć; 

3) lokalizowania zakJadów wywienia zbiorowego; 

4) lokalizowania zakJadów ”rzechowujących ar-

tykuJy wywno`ciowe; 
5) lokalizowania studni do czerpania wody do 

picia i na potrzeby gospodarcze. 

 

§ 32Ł1Ł W obszarze ”lanu nie wystę”ują ”rawne 
formy ochrony przyrody, w przypadku ich ustano-

wienia nalewy stosować s”osoby ochrony okre`lone 
w od”owiednich ”rze”isach szczególnych, zarzą-
dzeniach lub decyzjach. 

2. Szczątki ro`lin lub zwierząt odkryte w trakcie 

robót ziemnych ”odlegają ochronie na mocy ”rze”i-

sów szczególnych; w razie ich odkrycia nalewy 
wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz nie-

zwJocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwato-

ra przyrody lub Wójta Gminy StrzeleczkiŁ 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków, w tym terenów i obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów szcze-

gólnych 

 

§ 33Ł1. W obszarze ”lanu wystę”ują obiekty  
i tereny ”odlegające ”rawnej ochronie konserwa-

torskiej - ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 
1) fragment murowanego ogrodzenia cmentarza 

na granicy dziaJki nr 513ł1, ”oczątek XX wŁ; 
2) dom i zabudowa gospodarcza przy domu  

(ul. Szkolna 29), murowany, koniec XIX w.;  

3) dom ogrodnika (ul. Szkolna 50), murowany, 

szachulcowy, ”oJowa XIX w.; 

4) dom (ul. Lipowa 20), murowany, ”oczątek 
XX w.; 

5) stanowiska archeologiczne mogące wystę-
”ować w obszarze ”lanu (brak szczegóJowej lokali-
zacji): 

a) nr 1 (`lad osadnictwa, kultura ceramiki sznu-

rowej),  

b) nr 2 (”unkt osadnictwa, wiek nieokre`lony), 
c) nr 3 (punkt osadnictwa, neolit), 

d) nr 4 (grodzisko, wiek nieokre`lony)Ł 
2. źakres ochrony konserwatorskiej obiektów 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga 
zachowania bryJy obiektu i dachu co do ksztaJtu  

i rodzaju materiaJu, ”odziaJów w elewacji, formy 
stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architekto-

nicznego; prace projektowe, remontowe oraz za-

miar rozbudowy i ”rzebudowy tych obiektów ”od-

legają o”iniowaniu ”rzez organ konserwatorski - 

O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora źabyt-

kówŁ 
3. Nawarstwienia kulturowe i przedmioty o ce-

chach zabytku odkryte w trakcie robót ziemnych 

”odlegają ochronie na mocy ”rze”isów szczegól-

nych; w razie ich odkrycia nalewy wstrzymać roboty 
mogące je uszkodzić oraz niezwJocznie zawiadomić 
O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora źabyt-

ków lub Wójta Gminy StrzeleczkiŁ 
 

RozdziaJ 7 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 34Ł1Ł Scaleniem i ”odziaJem nieruchomo`ci 
nalewy objąć tereny ”rzeznaczone ”od ”lanowane 
zes”oJy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolami: MN-1, MN-2, MN-3, MN-5, 

MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-11, MN-12 wraz  

z obsJugującymi je ulicami: KDD-5, KDD-6, KDD-7, 

KDD-8, KDD-9, KDD-10, KDD-11 oraz drogami 

wewnętrznymi KDW i KP.  

2. Wtórny ”odziaJ terenów wymienionych  
w ustŁ 1 nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku ”lanu, do”uszczalne są korekty gra-

nic oznaczonych w planie jako orientacyjne, nie-
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zmieniające zasadniczych cech ”odziaJów ”rojek-

towanych.  

3. źakres i kolejno`ć eta”ów scaleL ustala 
Wójt Gminy StrzeleczkiŁ 

 

§ 35Ł1Ł Na terenach istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy za-

grodowej RM do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieru-

chomo`ci i wydzielanie nowych dziaJek zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem za-

chowania: 

1) minimalnej ”owierzchni dziaJki jednorodzinnej 
w zabudowie wolnostojącej - 700 m² ”rzy szeroko-

`ci frontu dziaJki minŁ 18 m, w zabudowie bliunia-

czej odpowiednio - minŁ 400 m² i 12 m;  
2) dostę”u do drogi ”ublicznej lub gminnej drogi 

wewnętrznej i sieci infrastrukturalnych - energe-

tycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej, chyba 

we ”lan do”uszcza w zakresie kanalizacji rozwiąza-

nia indywidualne;  

3) zgodno`ci zamierzonego ”odziaJu ze szczegó-
Jowymi ustaleniami ”lanu dotyczącymi terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i za-

budowy zagrodowej RM oraz z przepisami szcze-

gólnymi.  

2. Maksymalna wielko`ć dziaJki, której wydzielenie 
jest niezbędne ”od urządzenia infrastrukturalne bez 

zmiany ”lanu, wedJug ustaleL § 27, wynosi 100 m²Ł  
 

ŚziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

RozdziaJ 1 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i zagos”odarowania terenów 

 

§ 36Ł Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, te-

reny nim objęte nalewy uwytkować w dotychczaso-

wy s”osób - jeweli to uwytkowanie nie jest s”rzecz-

ne z ”rze”isami szczególnymiŁ 
 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci 
  

§ 37Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”kt 12 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe dla naliczenia jedno-

razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o których mowa w artŁ 36 ustŁ 4 wymienionej 

ustawy - w granicach terenów oznaczonych  
w planie symbolami: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej MN - 30 %; 

2) tereny zabudowy zagrodowej (z udziaJem zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej) RM - 20 %;  

3) tereny zabudowy usJugowej U - 20 %; 

4) tereny zabudowy mieszanej, oznaczone jako 

ZP/MN - 20 %; 

5) tereny sportu i rekreacji US - 1 %; 

6) tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach 
ogrodniczych RU - 20 %; 

7) tereny s”ecjalistycznej ”rodukcji zwierzęcej 
RPZ -5 %; 

8) tereny rolnicze R -5 %; 

9) tereny zieleni urządzonej (zieleni publicznej) 

ZP - 1 %; 

10) tereny dróg ”ublicznych KDL, KDD - 1%; 

11) tereny ”arkingów ”ublicznych KX - 1 %; 

12) tereny dróg wewnętrznych KDW, KP - 5 %; 

13) tereny elektroenergetyki (stacje transforma-

torowe) Et - 5 %. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 38Ł Inwestycjami celu publicznego o znacze-

niu lokalnym, stanowiącymi zadania wJasne Gminy 

Strzeleczki, są w granicach ”lanu: 
1) budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych 

dróg ”ublicznych: KDL i KDD oraz parkingu publicz-

nego KX;  

2) ”rzebudowa gminnych dróg wewnętrznych 
KDW ciągów ”ieszo-jezdnych KP; 

3) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej; 
4) budowa sieci i urządzeL kanalizacji komunal-

nej i deszczowej; 

5) urządzenie terenów zieleni ”ublicznej (ZP); 

6) budowa, rozbudowa i ”rzebudowa obiektów 
sportu i rekreacji na terenie US.  

 

§ 39Ł Tracą moc obowiązujące dotychczas 
zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odaro-

wania przestrzennego Gminy Strzeleczki, uchwalo-

ne ”rzez Radę Gminy w Strzeleczkach uchwaJą  
Nr XXXVI/179/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 68 poz. 543), w za-

kresie odnoszącym się do obszaru objętego niniej-

szą uchwaJąŁ 
 

§ 40Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Strzeleczki. 

 

§ 41Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronie internetowej Gminy Strzeleczki. 

 

§ 42Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Walter Wieja

580 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIIł207ł09 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 19 marca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usJug we wsi Śobra 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

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

717 z ”óunŁ zm.) ｦ uwzględniając stanowisko 
Wójta Gminy Strzeleczki w s”rawie uwag wniesio-

nych do projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego terenów zabudowy miesz-

kaniowej i usJug we wsi Śobra, rozstrzyga nastę-
”ująco: 

1Ł Uwzględnia się uwagę dotyczącą dziaJki nr 
513ł1, w ten s”osób we zamiast 11 dziaJek bu-

dowlanych wyznacza się na tej nieruchomo`ci  
7 dziaJek budowlanych, w ”ozostaJej czę`ci dziaJki 
nr 513/1 utrzymuje się dotychczasowe uwytkowa-

nie rolnicze, bez prawa zabudowy. Odpowiednio 

zmieniono takwe ”rzebieg drogi wewnętrznej do 
sąsiedniego terenu ogrodnictwa na dziaJce 513ł2Ł 

2Ł Ostatecznie ”rzyjęty w ”lanie s”osób zago-

s”odarowania dziaJki nr 513ł1 nie jest zgodny w 

szczegóJach z ”ro”ozycją ”odziaJu na dziaJki bu-

dowlane, ”rzedstawioną ”rzez zainteresowanego 
wJa`cicielaŁ Ma”a na której s”orządzono ”rojekt 
”odziaJu na dziaJki o numerach od 513ł3 do 
513ł11 nie zostaJa ”rzyjęta do ”aLstwowego za-

sobu geodezyjnego i nie wiąwe organu s”orządza-

jącego ”lan miejscowyŁ 
3. Ustalone zagos”odarowanie, o którym mowa 

w pkt 1, zostaJo zaakce”towane ”rzez wJa`cicieli 
dziaJek 513ł1 oraz 513ł2 na s”otkaniu w Urzędzie 
Gminy w dniu 3 lutego 2009 r.  

 

źaJącznik nr 3 

 do uchwaJy Nr XXXII/207/09  

Rady Gminy Strzeleczki  

 z dnia 19 marca 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 

zadania wJasne Gminy Strzeleczki, za”isanych  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  

i usJug we wsi Śobra oraz o zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 

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

rządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 167 ustŁ 2 ”kt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ 
zm.), Rada Gminy Strzeleczki ”rzyjmuje nastę”ują-
ce rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne Gminy Strzeleczki oraz o zasadach 

ich finansowania: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, ujęte w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
i usJug we wsi Śobra, nalewące do zadaL wJasnych 
Gminy Strzeleczki obejmują: 

1) budowę gminnych dróg o ”arametrach klasy 
ｭŚｬ, o Jącznej dJugo`ci okŁ 2 200 mb,  

2) budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze 
”lanu, o dJugo`ci sieci gJównej okŁ 3100 mb,   

3) rozbudowę sieci wodociągowej, rozdzielczej 
o dJugo`ci okŁ 1800 mbŁ    

2. Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
zadaL gminnych w zakresie wymienionym w ni-

niejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Strzeleczki; w kolejnych la-

tach po uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb  

i mowliwo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki 
na realizację zadaL gminnych w zakresie dróg  
i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem do-

chodów ze s”rzedawy nieruchomo`ci, ”odatków, 
(zmian w ”odatkach od nieruchomo`ci), renty ”la-

nistycznej, o”Jat adiacenckich; 

2) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne; 

3) kredyty, ”owyczki ”referencyjneŁ  
3. Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie w 

trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez umowy 
porozumienia publiczno ｦ prywatnego. 

4. Terminy realizacji inwestycji obejmujących 
infrastrukturę techniczną, wymienionych w ”unk-

cie 1 ｦ wedJug wieloletniego planu inwestycyjnego 

Gminy Strzeleczki.  

 

 


