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UCHWAIA NR XV/82/2011 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego 

zachodnią czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz czę`ć wsi Rowniątów 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 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, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz 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 i 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 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 
777), w związku z uchwaJą Nr LII/416/10 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 wrze`nia 
2010 r. w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego - obszaru obejmującego zachodnią czę`ć mia-
sta Strzelce Opolskie oraz czę`ć wsi Rowniątów, po 
stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzelce Opolskie, uchwalonym 
uchwaJą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r., Rada 
Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastę”uje: 

 

RozdziaJ 1 
Przedmiot i zakres ustaleL planu 

§ 1.1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego - obszaru obejmującego 
zachodnią czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz 
czę`ć wsi Rowniątów", zwany dalej planem. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ob-
szar o powierzchni ok. 56,48 ha terenów ”oJowo-
nych w zachodniej czę`ci miasta Strzelce Opolskie 
oraz we wschodniej czę`ci obrębu wsi Rowniątów, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

3. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy; 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 
3) zaJącznik nr 3 - 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. 

 
§ 2.1. Nastę”ujące oznaczenia na rysunku planu 

są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granica obszaru objętego planem, 
b) granica obszaru wymagającego przeprowa-

dzenia scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
2) przeznaczenie terenów: 
a) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu i równych zasadach zagospodarowania, 
b) oznaczenia ”oszczególnych terenów zawiera-

jące symbol literowy okre`lający przeznaczenie 
terenu oraz numer wyrówniający go s”o`ród innych 
terenów; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) granica strefy ochrony konserwatorskiej - ar-
cheologicznej, 

b) stanowiska archeologiczne udokumentowane, 
o potwierdzonej lokalizacji; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) miejsce zmiany typu linii zabudowy, 
d) wydzielenia wewnętrzne, 
e) teren obowiązkowo urządzony zielenią; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) strefy korytarzy napowietrznych linii elektro-

energetycznych, wysokiego na”ięcia 110 kV oraz 
`redniego na”ięcia 15 kV, wyJączone z zabudowy, 
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b) strefa ochronna gazociągu wysokiego ci`nie-

nia DN 200 PN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice - Bla-
chownia. 

2. Nastę”ujące oznaczenia na rysunku planu nie 
są obowiązującymi ustaleniami uchwaJy: 

1) granica obrębu ewidencyjnego wsi Rowniątów; 
2) zarys linii rozgraniczających ukJad komunika-

cyjny ”rzylegJy do obszaru objętego planem; 
3) granica zasięgu GJównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP Nr 333 "Zbiornik Opole - Za-
wadzkie"; 

4) sugerowana lokalizacja budynków; 
5) sugerowane linie ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
6) napowietrzne linie elektroenergetyczne wyso-

kiego na”ięcia 110 kV oraz `redniego na”ięcia 15 kV; 
7) gazociąg wysokiego cì nienia DN 200 PN 4,0 MPa 

relacji Zdzieszowice - Blachownia; 
8) orientacyjny zarys jezdni drogi wojewódzkiej 

nr 409. 
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) elewacji frontowej - nalewy przez to rozumieć 

zewnętrzną ”owierzchnię `ciany budynku z wszyst-
kimi znajdującymi się na niej elementami (fasadę), 
zwróconą w kierunku drogi publicznej lub drogi 
wewnętrznej, w której najczę`ciej umieszczone jest 
gJówne wej`cie do budynku; 

2) intensywno`ci zabudowy - nalewy przez to ro-
zumieć wskaunik okre`lający stosunek procentowy 
powierzchni caJkowitej zabudowy, o której mowa  
w pkt 5, do powierzchni dziaJki budowlanej; 

3) linii zabudowy: 
a) nieprzekraczalnej - nalewy przez to rozumieć li-

nię ograniczającą obszar (samodzielnie lub Jącznie  
z liniami rozgraniczającymi teren), na którym do-
puszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lo-
nych w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub terenowymi urządze-
niami komunikacji, 

b) obowiązującej - nalewy przez to rozumieć linię, 
wzdJuw której wymaga się usytuowania elewacji 
frontowej przynajmniej jednego budynku związane-
go z przeznaczeniem podstawowym terenu; dla 
pozostaJych budynków oraz okre`lonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych nie bę-
dących liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia 
terenu lub terenowymi urządzeniami komunikacji 
linia ta stanowi nie”rzekraczalną linię zabudowy; 

4) planie - nalewy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru okre`lonego w § 1 ust. 2 uchwaJy, 
zawarte w tre`ci niniejszej uchwaJy oraz na zaJącz-
niku graficznym, o którym mowa w § 1 ust. 3  
pkt 1 uchwaJy; 

5) powierzchni caJkowitej zabudowy - nalewy 
przez to rozumieć Jączną ”owierzchnię terenu zajętą 
przez budynek lub zes”óJ budynków w stanie wy-
koLczonym, bilansowaną w granicach dziaJki bu-

dowlanej, liczoną w zewnętrznym obrysie murów 
przyziemia i mierzoną na poziomie terenu; 

6) powierzchni uwytkowej - nalewy przez to ro-
zumieć ”owierzchnię ”omieszczeL sJuwących do 
zaspokojenia potrzeb związanych bez”o`rednio  
z przeznaczeniem budynku (lub jego wydzielonej 
czę`ci), mierzoną po wewnętrznej dJugo`ci `cian 
na poziomie ”odJogi, za wyjątkiem powierzchni 
klatek schodowych oraz szybów duwigowych. 
Powierzchnię ”omieszczeL lub ich czę`ci oraz czę-
`ci kondygnacji o wysoko`ci w `wietle od 1,40 m 
do 2,20 m zalicza się do powierzchni uwytkowej 
budynku w 50 %, a jeweli wysoko`ć jest mniejsza 
niw 1,40 m, ”owierzchnię tę pomija się; 

7) przepisach odrębnych - nalewy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a takwe ratyfikowane umowy międzyna-
rodowe, prawodawstwo organizacji i organów mię-
dzynarodowych których Rzeczpospolita Polska jest 
czJonkiem oraz prawo Unii Europejskiej, obowiązu-
jące w regulowanej dziedzinie; 

8) przeznaczeniu terenu: 
a) podstawowym - nalewy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą wykorzy-
stania terenu oraz obiektów z nim związanych, 

b) równorzędnym - nalewy przez to rozumieć ro-
dzaje przeznaczenia terenu uzu”eJniające się w do-
wolnych proporcjach lub będące zamiennym sposo-
bem zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim 
związanych - o ile nie wynika inaczej z ”rze”isów 
uchwaJy, 

c) uzu”eJniającym - nalewy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niw podstawowe, które uzupeJ-
nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie 
wystę”uje samodzielnie na danym terenie; 

9) terenie - nalewy przez to rozumieć obszar  
o okre`lonym przeznaczeniu i zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem; 

10) terenowych urządzeniach komunikacji - na-
lewy przez to rozumieć doj`cia i dojazdy (w tym 
takwe ciągi rowerowe i pieszo-jezdne), place ma-
newrowe i naziemne parkingi, stanowiące wyposa-
wenie terenu i nie będące budynkami; 

11) uchwale - nalewy przez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę; 

12) udziale powierzchni biologicznie czynnej - na-
lewy przez to rozumieć udziaJ procentowy terenu 
powierzchni biologicznie czynnej okre l̀onej w przepi-
sach odrębnych, do powierzchni dziaJki budowlanej; 

13) urządzeniach towarzyszących - nalewy przez 
to rozumieć urządzenia niezbędne do ”rawidJowego 
funkcjonowania obiektów budowlanych lub stano-
wiące wy”osawenie terenu, takie jak sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, terenowe urządzenia 
komunikacji oraz obiekty maJej architektury, ”eJniące 
sJuwebną rolę wobec przeznaczenia równorzędnego; 

14) usJugach nieuciąwliwych - nalewy przez to ro-
zumieć usJugi nie zaliczane do ”rzedsięwzięć mogą-
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cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
oraz ”rzedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko (zgodnie z przepisami 
odrębnymi), nie wymagające staJej obsJugi transpor-
towej pojazdami o no`no`ci ”owywej 3,50 t, sJuwące 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaLców w zakresie funk-
cji administracyjnych i biurowych, zdrowia, banko-
wo`ci i Jączno`ci, handlu detalicznego i gastronomii, 
o`wiaty, kultury i rekreacji oraz obsJugi ludno`ci, 
takie jak: zakJady fryzjerskie, krawieckie, kwiaciarnie; 

15) wydzieleniu wewnętrznym - nalewy przez to 
rozumieć wydzieloną czę`ć terenu, oznaczoną sym-
bolem literowym: "A", "B", "C", "D", dla której 
adresowane jest odrębne ustalenie lub grupa usta-
leL szczegóJowych uchwaJy. 

 

RozdziaJ 2 
Przepisy ogólne 

§ 4. Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony  
i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi oraz zgodnie  
z przepisami szczegóJowymi uchwaJy; 

2) ustala się obowiązek sytuowania nowej zabu-
dowy w nawiązaniu do istniejących budynków zlo-
kalizowanych na tej samej dziaJce budowlanej lub 
na sąsiednich dziaJkach, równolegle bądu prostopa-
dle do kierunków nadanych przez ich elewacje, o ile 
z ”rze”isów uchwaJy nie wynika inaczej; 

3) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne li-
nie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu; 

4) okre`la się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy 
i które mogą ”rzekraczać te linie zabudowy w na-
stę”ujący s”osób: 

a) gzymsy - nie więcej niw 0,20 m, 
b) okapy - nie więcej niw 0,80 m, 
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony  

i galerie oraz inne czę`ci budynku wzbogacające 
architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację - nie 
więcej niw 1,50 m, 

d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrz-
ne, pochylnie i rampy - wedJug lokalnych uwarun-
kowaL; 

5) wyznaczone w planie linie zabudowy dotyczą 
budynków (lub ich czę`ci), dla których wydano 
pozwolenie na budowę lub zawiadomiono o rozpo-
częciu robót budowlanych po wej`ciu w wycie prze-
”isów niniejszej uchwaJy; 

6) w stosunku do budynków (lub ich czę`ci), dla 
których wydano pozwolenie na budowę lub zawia-
domiono o roz”oczęciu robót budowlanych przed 
wej`ciem w wycie ”rze”isów niniejszej uchwaJy,  
a które zostaJy usytuowane na dziaJce budowlanej 
w inny s”osób, niw okre`lony w planie obowiązują-
cymi i nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczającymi: 

a) dopuszcza się roboty budowlane ”olegające 
na remoncie, odbudowie oraz rozbiórce, a takwe 
rozbudowę i nadbudowę - zgodnie z przepisami 
szczegóJowymi uchwaJy, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu uwytkowania 
budynku - zgodnie z przepisami szczegóJowymi 
uchwaJy; 

7) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej obo-
wiązuje zasada zachowania symetrii podstawowych 
elementów rozplanowania rzutu obiektu, ukJadu 
elewacji (rozplanowania i proporcji otworów okien-
nych i drzwiowych), jednakowej wysoko`ci budyn-
ku oraz jednakowej geometrii dachu; 

8) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, w sto-
sunku do której wydano pozwolenie na budowę przed 
wej`ciem w wycie ”rze”isów niniejszej uchwaJy, usta-
lenia, o których mowa w pkt 7, obowiązują jedynie  
w przypadku: 

a) gdy jeden z segmentów budynku bliuniaczego 
istnieje, a drugi jest do niego dobudowywany, 

b) przebudowy, rozbudowy lub odbudowy bu-
dynku bliuniaczego, która obejmuje zmianę podsta-
wowych elementów rozplanowania rzutu obiektu, 
ukJadu elewacji (rozplanowania i proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych) oraz geometrii dachu  
w zakresie, który umowliwia doprowadzenie do 
s”ójno`ci rozwiązaL architektonicznych w obydwu 
segmentach; 

9) zakazuje się na terenach graniczących z tere-
nami dróg publicznych lokalizowania: 

a) ogrodzeL ”eJnych i ogrodzeL wykonanych  
z prefabrykowanych ”Jyt betonowych - dopusz-
cza się wyJącznie betonowe sJu”ki i ”odmurówki 
(w przypadku ogrodzeL systemowych lub pokry-
tych z zewnątrz okJadzinami elewacyjnymi z ka-
mienia naturalnego, ceramiki lub okJadzin imitują-
cych te materiaJy), 

b) ogrodzeL o wysoko`ci większej niw 1,80 m; 
10) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamowych 

o wymiarach większych niw 1,50 m x 3,00 m. 
 
§ 5. Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 

`rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) uciąwliwo`ć wynikająca z charakteru prowa-

dzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać na granicy 
dziaJki budowlanej warto`ci dopuszczalnych, okre-
`lonych w przepisach odrębnych; 

2) ustala się: 
a) obowiązek utrzymania poziomu haJasu ”oniwej 

dopuszczalnego lub na poziomie okre l̀onym w przepi-
sach odrębnych: 

- na terenach oznaczonych symbolami: MN-1 do 
MN-13 - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

- na terenach oznaczonych symbolami: MW/MN-1 
do MW/MN-3 - jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, 

- na terenach oznaczonych symbolami: MU-1 do 
MU-6 - jak dla terenów mieszkaniowo-usJugowych, 
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- na terenie oznaczonym symbolem UP/ZP - jak 

dla terenu zabudowy związanej ze staJym lub cza-
sowym pobytem dzieci i mJodziewy, 

b) obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę-
`ci terenu przeznaczonej pod budynki i budowle 
oraz powierzchnie utwardzone, a nastę”nie odpo-
wiednie jej zagospodarowanie; 

3) zakazuje się: 
a) lokalizacji rodzajów ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre-
`lonych w przepisach odrębnych, 

b) lokalizacji rodzajów ”rzedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
na terenach oznaczonych symbolami: MN-1 do 
MN-13, MU-1 do MU-6, MW/MN-1 do MW/MN-3 
oraz UP/ZP, z zastrzeweniem pkt 4 lit. a, 

c) odprowadzania nieoczyszczonych `cieków do 
gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych, 

d) prowadzenia dziaJalno`ci gospodarczej zwią-
zanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem od-
”adów (ze szczególnym uwzględnieniem zJomu  
i czę`ci ”ojazdów samochodowych), z zastrzewe-
niem pkt 4 lit. b; 

4) dopuszcza się: 
a) realizację celów publicznych okre`lonych  

w przepisach odrębnych, 
b) lokalizację ”unktów przyjmowania i skupu ar-

tykuJów ”odlegających obowiązkowi odzysku lub 
unieszkodliwienia, w tym: o”akowaL wielokrotnego 
uwytku i od”adów opakowaniowych po `rodkach 
niebezpiecznych, zuwytego s”rzętu elektrycznego  
i elektronicznego, akumulatorów i baterii - dla pla-
cówek handlowych oferujących te artykuJy; 

5) obszar objęty planem znajduje się w caJo`ci  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 335 "Zbiornik Krapkowice - Strzelce 
Opolskie", gromadzącego wody w triasowych 
utworach szczelinowo-porowych oraz czę`ciowo - 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu - w zasię-
gu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 333 "Zbiornik Opole - Zawadzkie", gromadzącego 
wody w triasowych utworach szczelinowo - krasowych; 

6) w zasięgu GJównych Zbiorników Wód Pod-
ziemnych, o których mowa w pkt 5, wody pod-
ziemne ”odlegają ochronie zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

 
§ 6. Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury ws”óJczesnej: 

1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 
- archeologicznej dla udokumentowanego stanowi-
ska archeologicznego, o potwierdzonej lokalizacji,  
o zasięgu okre`lonym na rysunku planu; 

2) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
- archeologicznej, o której mowa w pkt 1, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

a) ustala się ochronę udokumentowanego sta-
nowiska archeologicznego, o potwierdzonej lokali-
zacji - stanowisko nr 12, punkt osadniczy, pradzie-
je, XIV-XV w., 

b) zabytki archeologiczne ”odlegają ochronie 
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) inwestor jest zobowiązany ”owiadomić Opol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
o zamiarze wykonania wszelkich robót budowla-
nych wymagających prowadzenia prac ziemnych, 

d) ewentualne badania archeologiczne metodą 
wyko”aliskową nalewy ”rowadzić pod nadzorem 
uprawnionego archeologa na zasadach okre`lonych 
w przepisach odrębnych. 

 
§ 7.1. W granicach obszaru objętego ustaleniami 

planu nie okre`lono wymagaL wynikających z po-
trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych z uwagi 
na brak wystę”owania obszarów przestrzeni pu-
blicznych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

2. Wyznacza się nastę”ujące tereny, ”osiadające 
cechy funkcjonalno-przestrzenne charakterystyczne 
dla przestrzeni publicznej: 

1) tereny dróg publicznych (a na obszarze zabu-
dowanym - ulice), oznaczone symbolami: 

a) KDG dla ulicy gJównej w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 409 relacji Śębina - Strzelce Opolskie, 

b) KDL dla ulicy lokalnej, 
c) KDD-1 do KDD-9 dla ulic dojazdowych; 
2) teren usJug publicznych i zieleni urządzonej, 

oznaczony symbolem UP/ZP. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, usta-

la się, co nastę”uje: 
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu z uwzglę-

dnieniem wymagaL ochrony ”rzeciw”owarowej 
wynikających z ”rze”isów odrębnych, a w szcze-
gólno`ci zapewnienie: 

a) mowliwo`ci dojazdu i prowadzenia dziaJaL jed-
nostkom ratowniczo-ga`niczym (w tym ochotniczej 
i ”aLstwowej strawy ”owarnej), 

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do ce-
lów ga`niczych, w tym: 

- wJa`ciwej ilo`ci i sposobu rozmieszczenia hy-
drantów zewnętrznych ”rzeciw”owarowych, 

- dostę”u do ”unktów czerpania wody; 
2) dopuszcza się, na zasadach okre`lonych  

w przepisach szczegóJowych dla ”oszczególnych 
terenów, lokalizację: 

a) zes”oJów zieleni urządzonej o funkcjach 
ozdobnych, rekreacyjnych i izolacyjnych, 

b) obiektów maJej architektury, takich jak: sie-
dziska i Jawki, latarnie, ogrodzenia, gazony, rzeuby  
i pomniki, fontanny, 

c) terenowych urządzeL komunikacji, 
d) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
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e) elementów systemu informacji miejskiej, ta-

kich jak: kierunkowskazy, nazwy lokalizacji, mapy, 
plany i schematy komunikacyjne, 

f) tablic informacyjnych okre`lających nazwę 
wJasną lub branwową oraz znaku graficznego pod-
miotu gospodarczego, przy czym dla tablic informa-
cyjnych umieszczanych w strefie wej`ciowej bu-
dynku obowiązuje ich zgrupowanie w pionie lub 
poziomie, jednakowe wymiary i jednakowe tJo. 

 
§ 8. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-
sywno`ci zabudowy, okre`lono w przepisach 
szczegóJowych uchwaJy, odrębnie dla kawdego  
z wyznaczonych w planie terenów lub grupy takich 
terenów. 

 
§ 9. W planie nie okre`lono granic i s”osobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a tak-
we narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi 
na brak wystę”owania takich terenów. 

 
§ 10. Okre`la się nastę”ujące szczegóJowe za-

sady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 
objętych planem miejscowym: 

1) wyznacza się obszary wymagające przepro-
wadzenia scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci w spo-
sób okre`lony w przepisach odrębnych dotyczących 
gospodarki nieruchomo`ciami, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu; 

2) w granicach obszarów wymagających prze-
prowadzenia scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci,  
o których mowa w pkt 1, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

a) parametry dziaJek budowlanych uzyskiwanych 
w wyniku scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci,  
w szczególno`ci minimalna szeroko`ć frontów tych 
dziaJek oraz ich minimalna i maksymalna po-
wierzchnia zostaJy okre`lone w przepisach szczegó-
Jowych uchwaJy, odrębnie dla kawdego z wyzna-
czonych w planie terenów lub grupy takich tere-
nów, 

b) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego powi-
nien wynosić 90o z dopuszczalnym odchyleniem nie 
większym niw 30o, 

c) dopuszcza się wydzielanie dziaJek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeL infrastruktury 
technicznej i komunikacji - wielko`ć tych dziaJek 
nalewy ustalać w dostosowaniu do ”arametrów 
technicznych tych urządzeL i potrzeb ich obsJugi, 

d) dopuszcza się dokonywanie regulacji przebie-
gu granic nieruchomo`ci; 

3) dla ”ozostaJych terenów, w zakresie scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

a) w przypadku wydzielenia dziaJek budowla-
nych nie lewących bez”o`rednio przy wyznaczonej 
na rysunku planu drodze publicznej, obowiązuje 
wydzielenie dojazdu do drogi publicznej o minimalnej 
szeroko`ci w granicach dziaJki wynoszącej 4,50 m; 
dojazd taki mowe obsJugiwać nie więcej niw 2 dziaJki 
budowlane, 

b) dopuszcza się wydzielanie dziaJek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeL infrastruktury 
technicznej i komunikacji w ramach innego przezna-
czenia podstawowego; wielko`ć tych dziaJek nalewy 
ustalać w dostosowaniu do ”arametrów technicz-
nych tych urządzeL i potrzeb ich obsJugi, 

c) dopuszcza się ”oJączenie dziaJek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) w przypadku, gdy powierzchnia dziaJki bu-
dowlanej ”odlegającej ”odziaJowi uniemowliwia wy-
dzielenie dziaJek o parametrach okre`lonych w usta-
leniach szczegóJowych planu, dopuszcza się po-
mniejszenie powierzchni nie więcej niw jednej z no-
wo wydzielanych dziaJek maksymalnie o 20 % mi-
nimalnej powierzchni okre`lonej dla danego terenu. 

 
§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, okre`lono w przepisach szczegó-
Jowych uchwaJy, odrębnie dla kawdego z wyzna-
czonych w planie terenów lub grupy takich tere-
nów. 

 
§ 12.1. Okre`la się nastę”ujące zasady moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) ukJad komunikacyjny na obszarze objętym 

ustaleniami planu tworzy nastę”ująca sieć dróg 
publicznych (a na obszarze zabudowanym - ulic): 

a) ulica gJówna w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 409 relacji Śębina - Strzelce Opolskie (ul. Gogo-
liLska) oznaczona symbolem KDG, 

b) ulica zbiorcza (ul. Bursztynowa) oznaczona 
symbolem KDZ, 

c) ulica lokalna oznaczona symbolem KDL, 
d) ulice dojazdowe, których tereny oznaczono 

symbolami: KDD-1 do KDD-9; 
2) ukJad komunikacyjny na obszarze objętym 

ustaleniami planu uzu”eJniają drogi wewnętrzne 
oznaczone symbolami: KDW-1 do KDW-4; 

3) ”owiązania obszaru objętego ustaleniami planu 
z zewnętrznym ukJadem drogowym są realizowane 
za ”o`rednictwem ulic wymienionych w pkt 1; 

4) ilo`ć i sytuowanie skrzywowaL oraz zjazdów  
z dróg publicznych nalewy okre`lać zgodnie z wa-
runkami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych  
w zakresie warunków technicznych, jakim powinny 
od”owiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
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5) dopuszcza się realizację skrzywowania ulicy 

gJównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409  
(ul. GogoliLska) oznaczonej symbolem KDG, z ulicą 
zbiorczą (ul. Bursztynowa) oznaczoną symbolem 
KDZ, w formie ronda; 

6) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych, 
innych niw wymienione w pkt 2, w granicach terenów 
wyznaczonych na rysunku planu, z uwzględnieniem 
nastę”ujących warunków: 

a) wydzielenie dziaJek pod drogi wewnętrzne 
musi nastą”ić w s”osób wy”rzedzający w stosunku 
do wydzielenia dziaJek budowlanych lub równocze-
`nie z ”odziaJem na dziaJki budowlane, 

b) minimalna szeroko`ć drogi wewnętrznej w li-
niach rozgraniczających wynosi 6,00 m, 

c) dopuszcza się mowliwo`ć realizacji nawierzch-
ni drogi wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyod-
rębniania jezdni i chodnika, 

d) obowiązuje zapewnienie bez”ieczeLstwa po-
warowego, w szczególno`ci zakoLczenie drogi we-
wnętrznej (drogi bez przejazdu) placem do zawraca-
nia o wymiarach i formie okre`lonej w przepisach 
odrębnych, 

e) zachowania trójkątów widoczno`ci (narowne-
go `cięcia granic dziaJek na skrzywowaniu drogi 
wewnętrznej z drogami dojazdowymi lub lokalnymi) 
o wymiarze 5,00 m x 5,00 m; 

7) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg  
z uwzględnieniem istniejącego przebiegu granic 
ewidencyjnych dziaJek drogowych i z zachowaniem 
istniejących ”arametrów tych dróg; 

8) zasady dojazdu do wyznaczonych w planie 
terenów okre`lono w przepisach szczegóJowych 
uchwaJy, odrębnie dla kawdego z terenów lub grupy 
takich terenów; 

9) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych (w tym miejsc postojowych w garawach) 
w granicach dziaJki budowlanej, w ilo`ci nie mniej-
szej niw: 

a) jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie, 
b) jedno miejsce postojowe na kawde roz”oczęte 

25 m2 powierzchni uwytkowej usJug, w tym takwe 
zlokalizowanych w wyodrębnionej na ten cel czę`ci 
budynku mieszkalnego, lecz nie mniej niw 2 miejsca 
postojowe, 

c) jedno miejsce na jeden ”okój w budynku za-
mieszkania zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, 
hostel), lecz nie mniej niw jedno miejsce postojowe 
na 4 miejsca noclegowe, 

d) jedno miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 
powierzchni uwytkowej obiektów usJugowych lub 
administracyjno - socjalnych, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe. 

2. Okre`la się nastę”ujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrzenia  

w wodę: 

a) zasilane w wodę odbywać się będzie z miej-
skiej sieci wodociągowej, przy czym ustala się suk-
cesywną modernizację oraz rozbudowę tej sieci,  
w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-
jących i projektowanych obszarów zabudowy, 

b) obowiązuje zapewnienie ”rzeciw”owarowe-
go zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) ustala się nastę”ujące zasady odprowadzania 

`cieków: 
a) ustala się budowę gminnej sieci kanalizacyjnej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-
jących i projektowanych obszarów zabudowy, 

b) `cieki bytowe i komunalne (których dopusz-
czalny skJad okre`lają przepisy odrębne) nalewy 
od”rowadzać za ”o`rednictwem sieci kanalizacji 
rozdzielczej do miejskiej oczyszczalni `cieków  
w Strzelcach Opolskich, 

c) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się odprowadzanie `cieków bytowych i komu-
nalnych (których dopuszczalny skJad okre`lają prze-
pisy odrębne) do szczelnych, bezod”Jywowych 
zbiorników, a nastę”nie ich ”rzewowenie wozami 
asenizacyjnymi do oczyszczalni `cieków, 

d) zakazuje się budowy przydomowych oczysz-
czalni `cieków; 

3) ustala się nastę”ujące zasady odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych: 
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 

szczelnych (terenów zabudowanych i utwardzo-
nych) nalewy od”rowadzać przez sieć kanalizacji do 
wód lub urządzeL wodnych, 

b) wody opadowe i roztopowe z ”ozostaJego te-
renu nalewy od”rowadzać bez”o`rednio w grunt lub 
powierzchniowo, do wód lub urządzeL wodnych, 

c) dopuszcza się: 
- budowę urządzeL sJuwących do retencji, rozsą-

czania i magazynowania wód deszczowych, takich 
jak: systemy komór drenawowych, zbiorniki reten-
cyjne, studnie chJonne, a takwe skrzynki rozsączają-
ce, rowy ”rzydrowne i drenawe rurowe, 

- rozbudowę, ”rzebudowę i modernizację urzą-
dzeL melioracyjnych (w tym rurowanie rowów me-
lioracyjnych w niezbędnym zakresie) oraz sieci dre-
narskiej, 

- gromadzenie wód opadowych i roztopowych  
z ”oJaci dachowych do szczelnych zbiorników  
i wykorzystanie ich do celów związanych z utrzyma-
niem czysto`ci na terenie oraz ”ielęgnacją zieleni, 

d) `cieki opadowe z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwaJej nawierzchni, w szczególno`ci z tere-
nów handlowych i usJugowych oraz dróg i parkin-
gów o powierzchni ”owywej 0,10 ha, nalewy od-
”rowadzać - po uprzednim oczyszczeniu do pozio-
mu okre`lonego w przepisach odrębnych - przez 
sieć kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeL 
wodnych; 
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4) ustala się nastę”ujące warunki gospodarki 

odpadami: 
a) gos”odarkę odpadami nalewy ”rowadzić zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz 
przepisami odrębnymi, 

b) wywóz od”adów komunalnych odbywać się 
będzie na zorganizowane skJadowisko od”adów 
komunalnych, 

c) w granicach terenu nalewy za”ewnić osJonięte 
miejsca na pojemniki i kontenery sJuwące do czaso-
wego gromadzenia od”adów staJych, 

d) odzysk lub unieszkodliwienie od”adów po-
wstaJych w wyniku dziaJalno`ci gospodarczej nalewy 
”rowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrzenia  

w energię elektryczną: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 

się będzie z istniejącej sieci, z dopuszczeniem jej 
rozbudowy i modernizacji, w tym budowy nowych 
odcinków sieci oraz budowy stacji transformatoro-
wych wraz z niezbędnym dojazdem do tych stacji, 

b) dopuszcza się stacje transformatorowe sJu-
powe lub kubaturowe wraz z niezbędnym dojazdem 
do tych stacji oraz prowadzenie nowych odcinków 
linii elektroenergetycznych kablowych lub napo-
wietrznych, przy czym w zagospodarowaniu tere-
nów znajdujących się pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub do nich ”rzylegających 
nalewy zachować odlegJo`ci i ograniczenia zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

c) tereny oznaczone symbolami: MN-7 i R/ZI-1 
”oJowone są czę`ciowo w zasięgu strefy (pasa 
technologicznego) wyznaczonego dla napowietrznej 
linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia 110 kV 
relacji Blachownia - Ozimek, o szeroko`ci po 15 m 
od skrajnych ”rzewodów linii, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu, 

d) teren oznaczony symbolem R/ZI-1 ”oJowony 
jest w zasięgu strefy (pasa technologicznego) wy-
znaczonego dla napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej `redniego na”ięcia 15 kV, o szeroko`ci po  
8 m od skrajnych ”rzewodów linii, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, 

e) w granicach wyznaczonych stref, o których 
mowa w lit. c i d: 

- zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych 
i innych, przeznaczonych do staJego lub wielogo-
dzinnego pobytu ludzi, 

- dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych, garawowych i innych, nie związanych ze staJym 
lub wielogodzinnym pobytem ludzi - na warunkach 
okre l̀onych w przepisach odrębnych i normach bran-
wowych, 

- zakazuje się dokonywania nasadzeL ro`linno`ci 
mogącej zagrawać bez”ieczeLstwu eksploatacji linii 
elektroenergetycznej, 

- dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego, na warunkach okre`lonych 

w przepisach odrębnych i uzgodnionych z operato-
rem sieci, 

f) dopuszcza się zmianę szeroko`ci stref, o których 
mowa w lit. c i d, w przypadku przebudowy lub mo-
dyfikacji ”arametrów technicznych linii elektroenerge-
tycznej `redniego na”ięcia, zgodnie z przepisami od-
rębnymi i normami branwowymi, 

g) w przypadku zmiany przebiegu napowietrznej 
linii elektroenergetycznej wysokiego lub `redniego 
na”ięcia, strefę stosuje się odpowiednio - dla zmie-
nionego przebiegu linii, 

h) w przypadku skablowania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego lub `redniego na-
”ięcia, strefa przestaje być obowiązująca, 

i) dopuszcza się prowadzenie kabli w liniach roz-
graniczających dróg publicznych, ciągów pieszo-
jezdnych oraz dróg wewnętrznych, 

j) w zakresie ochrony przed polem elektromagne-
tycznym związanym z obiektami elektroenergetycz-
nymi obowiązują zasady okre`lone w przepisach 
odrębnych; 

6) ustala się nastę”ujące warunki ”rzesyJu i dys-

trybucji paliwa gazowego: 
a) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-

trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na terenie, 
w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicz-
nych warunków dostarczania paliwa gazowego, 

b) budowę sieci gazowej i ”rzyJączenie do niej 
obiektów przez ”rzedsiębiorstwo gazownicze nalewy 
”rowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, w spo-
sób nie kolidujący z istniejącą zabudową, 

c) dopuszcza się korzystanie ze zbiorników sta-
cjonarnych lokalizowanych w granicach wJasno`ci 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) teren oznaczony symbolem R/ZI-1 znajduje się 
w zasięgu strefy ochronnej gazociągu wysokiego 
ci`nienia DN 200 PN 4,0 MPa, wyznaczonej przez 
odlegJo`ci bezpieczne przewidziane w przepisach 
odrębnych i normach branwowych, w odlegJo`ci  
15 m od osi gazociągu, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, w granicach której: 

- zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 
6 m (po 3 m na stronę, licząc od osi gazociągu), 

- zakazuje się lokalizacji zabudowy, 
- obowiązuje zapewnienie swobodnego dostę”u 

do gazociągu, 
- zakazuje się podejmowania dziaJalno`ci mogą-

cej zagrozić trwaJo`ci gazociągu podczas jego eks-
ploatacji, 

- dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego na warunkach okre`lonych 
w przepisach odrębnych, 

e) w przypadku wyJączenia z eksploatacji gazo-
ciągu wysokiego ci`nienia DN 200 PN 4,00 MPa, 
strefa ochronna, o której mowa w lit. d, przestaje 
być obowiązująca; 

7) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrzenia  

w energię cie”lną - obiekty w obszarze objętym 
planem zaopatrywane będą z indywidualnych lub 
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grupowych uródeJ zaopatrzenia w cie”Jo, w oparciu 
o uródJa energii cieplnej o wysokiej s”rawno`ci 
grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeL do atmos-
fery; 

8) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrzenia  

w media telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne: 
a) budowę nowych oraz rozbudowę istniejących 

systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych (przewodowych i bezprzewodowych) nalewy 
”rowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi - sto-
sownie do wzrostu zapotrzebowania na usJugi tele-
komunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i re-
gionie, 

b) w zakresie ochrony przed polem elektroma-
gnetycznym związanym z obiektami telekomunika-
cyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady 
okre`lone w przepisach odrębnych. 

 
§ 13. Okre l̀a się nastę”ujący s”osób i termin tym-

czasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowa-
nia terenów: 

1) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
UP/ZP dopuszcza się sytuowanie tymczasowych 
obiektów i urządzeL technicznych, handlowo - 
usJugowych, higieniczno - sanitarnych oraz miejsc 
parkingowych związanych z organizacją imprez 
masowych, z dopuszczeniem ”rzedJuwenia tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowa-
nia o 7 dni ”o”rzedzających i nastę”ujących po 
imprezie; 

2) urządzenia i obiekty, o których mowa w pkt 1, 
nalewy sytuować w pierwszej kolejno`ci na terenach 
utwardzonych, nie stanowiących powierzchni bio-
logicznie czynnych. 

 
§ 14. Okre`la się nastę”ujące stawki procento-

we od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu, sJuwące naliczeniu i pobraniu 
jednorazowej o”Jaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MN-1 do MN-13, MW/MN-1 do 
MW/MN-3, MU-1 do MU-6, U, KS-1 do KS-4 -  
w wysoko`ci 25%; 

2) dla ”ozostaJych terenów - w wysoko`ci 0%. 
 

RozdziaJ 3 
Przepisy szczegóJowe 

§ 15. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wydzielone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: MN-1 do 
MN-13, dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - zabudowa jednorodzinna w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych, wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające: 

- garawe dla samochodów osobowych oraz bu-
dynki gospodarcze, 

- usJugi nieuciąwliwe w lokalach uwytkowych  
w ilo`ci okre`lonej w przepisach odrębnych dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- terenowe urządzenia komunikacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dróg wewnętrznych i miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - 
czę`ć terenu oznaczonego symbolem MN-4 znaj-
duje się w zasięgu udokumentowanego stanowi-
ska archeologicznego o potwierdzonej lokalizacji, 
dla którego ustala się strefę ochrony konserwa-
torskiej - archeologicznej, o której mowa w § 6 
pkt 1 uchwaJy, obejmującą czę`ć terenów ozna-
czonych symbolami: MN-4 i MN-5; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem MN-1 
obowiązuje zabudowa w ukJadzie szeregowym lub 
wolnostojącym, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem MN-2 
obowiązuje zabudowa w ukJadzie bliuniaczym, 

c) dla terenów oznaczonych symbolami: MN-3  
i MN-5 do MN-13 obowiązuje zabudowa w ukJadzie 
wolnostojącym, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem MN-4 
obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnostojącym 
lub bliuniaczym, 

e) w zakresie ksztaJtowania elewacji budynków: 
- ustala się stosowanie stonowanej kolorystyki 

(barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), 
zbliwonej do kolorów tradycyjnych materiaJów bu-
dowlanych, takich jak: drewno, kamieL, cegJa  
i dachówka ceramiczna, 

- dopuszcza się stosowanie ”rzeszkleL struktu-
ralnych oraz nowoczesnych okJadzin elewacyjnych  
i dachowych, w tym blachy tytanowo-cynkowej, 
paneli waluzyjnych, paneli kompozytowych oraz 
materiaJów do nich podobnych, z wyJączeniem 
stosowania okJadzin elewacyjnych z tworzywa 
sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie typu 
"sidding"), 

f) w zakresie ksztaJtowania dachów dopuszcza 
się stosowanie: 

- dachów ”Jaskich lub stromych, przy czym  
w granicach wyznaczonego na rysunku planu tere-
nu obowiązuje stosowanie wyJącznie jednego  
z wymienionych ty”ów dachów, 

- dowolnego pokrycia dachów, w tym ”oszyć bi-
tumicznych - wyJącznie na dachach ”Jaskich lub  
o kącie nachylenia ”oJaci nie ”rzekraczającym 20o, 

g) w zakresie ksztaJtowania dachów zakazuje się: 
- stosowania blachy trapezowej i falistej, 
- stosowania dachów o ”oJaciach mijających się 

na wysoko`ci gJównej kalenicy, 



Śziennik Urzędowy 
Województwa O”olskiego Nr 152 ｦ 9084 ｦ Poz. 1955 

 
- dachów niesymetrycznych, o równym kącie na-

chylenia ”oJaci dachowych, mierzonym w miejscu 
”rzecięcia się linii tych ”oJaci (na wysoko`ci gJównej 
kalenicy), 

h) w przypadku stosowania dachów stromych  
o kącie nachylenia ”oJaci ”rzekraczającym 20o usta-
la się: 

- dachy strome, o symetrycznie nachylonych ”oJa-
ciach, dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospadowe, 

- dopuszczenie elementów wzbogacających geo-
metrię dachu, takich jak: `wietliki, lukarny, okna ”oJa-
ciowe i naczóJki, 

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub da-
chówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzykJad 
betonową), w kolorze czerwonym lub antracyto-
wym, 

i) maksymalna wysoko`ć zabudowy jednoro-
dzinnej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz 9 m, 

j) maksymalna intensywno`ć zabudowy wynosi: 
- dla zabudowy wolnostojącej                  30 %, 
- dla zabudowy bliuniaczej                       30 %, 
- dla zabudowy szeregowej                      50 %, 
k) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi: 
- dla zabudowy wolnostojącej                  35 %, 
- dla zabudowy bliuniaczej                       25 %, 
- dla zabudowy szeregowej                      15 %, 
l) na terenach oznaczonych symbolami: MN-5 do 

MN-13 wyznacza się obowiązujące linie zabudowy, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

m) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1 
do MN-7 i MN-9 do MN-13 wyznacza się nieprze-
kraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

n) wyznacza się miejsca zmiany typu linii zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

o) w przypadku budynku zwróconego `cianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę gra-
nicy sąsiedniej dziaJki budowlanej dopuszcza się 
sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio przy granicy 
dziaJki, 

p) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 
budynków garawowych i gospodarczych: 

- w przypadku przylegania do siebie budynków 
gospodarczych i garawy bez”o`rednio przy granicy 
dziaJki, obowiązuje dostosowanie ”rzylegających do 
siebie obiektów w zakresie wysoko`ci, kubatury  
i uksztaJtowania ”oJaci dachowych, 

- forma architektoniczna nowych budynków ga-
rawowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 
dziaJce, 

- dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 

- wysoko`ć zabudowy garawowej i gospodarczej 
nie mowe ”rzekraczać 6,00 m; 

4) na terenie oznaczonym symbolem MN-13 
ustala się wydzielenie wewnętrzne "D", w grani-
cach którego: 

a) dopuszcza się lokalizację budynków garawo-
wych i gospodarczych - na zasadach okre`lonych  
w pkt 3 lit. p, 

b) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych; 
5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 10 uchwaJy; 

6) zasady ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane: 
a) dla zabudowy wolnostojącej dopuszcza się 

”odziaJ na dziaJki budowlane pod warunkiem za-
pewnienia kawdej uzyskanej z ”odziaJu dziaJce bu-
dowlanej: 

- minimalnej powierzchni -         700 m2, 
- maksymalnej powierzchni -              1 500 m2, 
- minimalnej szeroko`ci frontu -                18 m, 
b) dla zabudowy bliuniaczej dopuszcza się ”odziaJ 

na dziaJki budowlane pod warunkiem zapewnienia 
kawdej uzyskanej z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni -                     450 m2, 
- maksymalnej powierzchni -              1 500 m2, 
- minimalnej szeroko`ci frontu -                14 m, 
c) dla zabudowy szeregowej do”uszcza się ”odziaJ 

na dziaJki budowlane ”od warunkiem za”ewnienia 
kawdej uzyskanej z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni -                     300 m2, 
- maksymalnej powierzchni -              1 200 m2, 
- minimalnej szeroko`ci frontu -                  6 m; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury: 
a) ustala się dojazd do terenów: 
- MN-1 - z ulic dojazdowych oznaczonych sym-

bolami: KDD-1, KDD-2 i KDD-3, 
- MN-2 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-

lem KDD-3, 
- MN-3 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-

lem KDD-9, 
- MN-4 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 

KDL i z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami:  
KDD-3 i KDD-9, 

- MN-5 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-5, 
- MN-6 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 

KDL i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  
KDD-4, 

- MN-7 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL i z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami: 
KDD-5 i KDD-7 oraz dróg wewnętrznych oznaczo-
nych symbolami: KDW-1 i KDW-2, 

- MN-8 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-6, 
- MN-9 - z ulic dojazdowych oznaczonych sym-

bolami: KDD-6 i KDD-8, 
- MN-10 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-

lem KDD-6, 
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- MN-11 i MN-12 - z ulicy lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL, z ulicy dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD-6 i z drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDW-3, 

- MN-13 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL i z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem  

KDD-7, 
b) na terenie oznaczonym symbolem MN-1 usta-

la się wydzielenie wewnętrzne "A", w granicach 
którego: 

- zlokalizowano obiekty oraz urządzenia stano-
wiące czę`ć systemu cie”Jowniczego miasta, wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

- dopuszcza się lokalizację innych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej niw urządzenia za-
opatrzenia w cie”Jo, ze szczególnym uwzględnie-
niem: elektroenergetyki, wodociągów i kanalizacji, 
gazownictwa i telekomunikacji, 

- dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeL 
komunikacji, 

- dopuszcza się wJączenie wydzielenia we-
wnętrznego w strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną 
terenu oznaczonego symbolem MN-1, poprzez przy-
Jączenie czę`ci terenu do sąsiednich dziaJek budow-
lanych i wykorzystanie go jako terenu ogrodów 
przydomowych, 

c) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 16. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej, wydzielone na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
symbolami: MW/MN-1 do MW/MN-3, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 

1) równorzędne: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - przez 

co rozumie się zabudowę wielorodzinną w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz zielenią, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przez 
co rozumie się zabudowę jednorodzinną w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz zielenią; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi nieuciąwliwe, których lokalizowanie do-

puszcza się wyJącznie w parterze (pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej) budynków mieszkaniowych wie-
lorodzinnych, 

b) usJugi nieuciąwliwe w ilo`ci okre`lonej w prze-
pisach odrębnych dla budynków mieszkaniowych 
jednorodzinnych, 

c) garawe dla samochodów osobowych oraz bu-
dynki gospodarcze towarzyszące budynkom miesz-
kaniowym jednorodzinnym, 

d) parkingi terenowe oraz podziemne sytuowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się zabudowę w ukJadzie wolno-
stojącym, bliuniaczym lub w formie zwartego ukJa-
du budynków, 

b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budynków 
ustala się: 

- obowiązek sytuowania nowej zabudowy  
w nawiązaniu do istniejących budynków zlokalizo-
wanych na tej samej dziaJce budowlanej lub na 
sąsiednich dziaJkach, 

- obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki 
(barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), 
zbliwonej do kolorów tradycyjnych materiaJów budow-
lanych, takich jak: drewno, kamieL, cegJa i dachówka 
ceramiczna, 

- mowliwo`ć stosowania ”rzeszkleL struktural-
nych oraz nowoczesnych okJadzin elewacyjnych  
i dachowych, w tym blachy tytanowo-cynkowej, 
paneli waluzyjnych, paneli kompozytowych oraz 
materiaJów do nich podobnych, z wyJączeniem 
stosowania okJadzin elewacyjnych z tworzywa 
sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie typu 
"sidding"), 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów dopuszcza 
się stosowanie: 

- dachów ”Jaskich lub stromych, 
- dowolnego pokrycia dachów, w tym ”oszyć bi-

tumicznych - wyJącznie na dachach ”Jaskich lub  
o kącie nachylenia ”oJaci nie ”rzekraczającym 20o, 

d) w zakresie ksztaJtowania dachów zakazuje się: 
- stosowania blachy trapezowej i falistej, 
- stosowania dachów o ”oJaciach mijających się 

na wysoko`ci gJównej kalenicy, 
- dachów niesymetrycznych, o równym kącie na-

chylenia ”oJaci dachowych, mierzonym w miejscu 
”rzecięcia się linii tych ”oJaci (na wysoko`ci gJównej 
kalenicy), 

e) w przypadku stosowania dachów stromych  
o kącie nachylenia ”oJaci ”rzekraczającym 20o usta-
la się: 

- dachy strome, o symetrycznie nachylonych po-
Jaciach, dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospa-
dowe, 

- dopuszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak: `wietliki, lukarny, okna 
”oJaciowe i naczóJki, 

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub da-
chówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzykJad 
betonową), w kolorze czerwonym lub antracytowym, 

f) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekroczyć: 

- czterech kondygnacji nadziemnych oraz 16 m 
w przypadku zabudowy wielorodzinnej, 

- dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 9 m  
w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 

g) na terenie oznaczonym symbolem MW/MN-1 
dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków 
wielorodzinnych o wysoko`ci do ”ięciu kondygnacji 
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nadziemnych, przy czym nowa zabudowa lokalizo-
wana na tym terenie musi s”eJniać warunki okre-
`lone w lit. f, 

h) dopuszcza się lokalizację ”arkingów wielosta-
nowiskowych w formie jednopoziomowej lub wie-
lopoziomowej, znajdujących się caJkowicie lub czę-
`ciowo ”oniwej poziomu terenu oraz ”arkingów 
wielostanowiskowych stanowiących czę`ć tech-
niczną budynku mieszkaniowego wielorodzinnego - 
”arkingów caJkowicie zagJębionych ”oniwej poziomu 
terenu nie uwzględnia się przy wyliczeniu wskauni-
ka zabudowy, 

i) maksymalna intensywno`ć zabudowy wynosi: 
- 60% w przypadku zabudowy wielorodzinnej,  

z wyJączeniem sytuacji, w której wydzielono dziaJkę 
bez”o`rednio pod budynkiem (w jego obrysie) -  
w takim przypadku wskaunik wynosi 100 %, 

- 30 % w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 
j) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi: 
- 25% w przypadku zabudowy wielorodzinnej, 
- 35% w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 
k) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
4) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym: 
a) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - 

zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 10 uchwaJy, 
b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - 

zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 15 pkt 6 
uchwaJy; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenów: 
- MW/MN-1 - z ulicy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-4 i z ul. Bursztynowej, 
- MW/MN-2 - z ulicy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-4, z ulicy lokalnej oznaczonej sym-
bolem KDL i z ul. Bursztynowej, 

- MW/MN-3 - z ulicy dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD-4, 

b) na terenie oznaczonym symbolem MW/MN-1 
ustala się wydzielenie wewnętrzne "C", w grani-
cach którego: 

- zlokalizowano obiekty oraz urządzenia stano-
wiące czę`ć systemu cie”Jowniczego miasta, wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

- dopuszcza się lokalizację innych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej niw urządzenia za-
opatrzenia w cie”Jo, ze szczególnym uwzględnie-
niem: elektroenergetyki, wodociągów i kanalizacji, 
gazownictwa i telekomunikacji, 

- dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeL 
komunikacji, 

- dopuszcza się wJączenie wydzielenia we-
wnętrznego w strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną 
terenu oznaczonego symbolem MW/MN-1, 

c) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 17. Ustala się tereny zabudowy mieszkanio-

wo-usJugowej, wydzielone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: MU-1 do 
MU-6, dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-

usJugowa, rozumiana jako teren oraz związane  
z nim budynki których s”osób uwytkowania okre-
`lono jako mieszkaniowy i usJugowy, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, przy czym: 

- funkcje mieszkaniowe i usJugowe mogą uzu-
”eJniać się w dowolnych proporcjach lub stanowić 
zamienny s”osób wykorzystania terenu oraz obiek-
tów z nim związanych, 

- dopuszcza się wyJącznie usJugi nieuciąwliwe ze 
szczególnym uwzględnieniem handlu detalicznego 
(sklepy osiedlowe oferujące artykuJy pierwszej po-
trzeby, takie jak: artykuJy s”owywcze, prasa, ko-
smetyki, `rodki czysto`ci), usJug opieki zdrowotnej  
i ”ielęgnacji (gabinety lekarskie, dentystyczne i pra-
cownie protetyczne, lecznice weterynaryjne, zakJa-
dy fryzjerskie, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne), 
usJug sportu i rekreacji (sale fitness, siJownie), biur 
oraz usJug do nich podobnych, 

- zakazuje się prowadzenia dziaJalno`ci gospo-
darczej związanej z dystrybucją paliw ”Jynnych, 
takich jak: etylina, olej na”ędowy i gaz (LPG),  
a takwe obrotu odpadami, ze szczególnym uwzględ-
nieniem: skupu, skJadowania, odzysku, przetwarza-
nia i s”rzedawy zJomu oraz czę`ci ”ochodzących  
z demontawu ”ojazdów, 

b) uzu”eJniające: 
- garawe oraz budynki gospodarcze, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- terenowe urządzenia komunikacji; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć 
terenu oznaczonego symbolem MU-1 znajduje się  
w zasięgu udokumentowanego stanowiska arche-
ologicznego, o potwierdzonej lokalizacji, dla którego 
ustala się strefę ochrony konserwatorskiej - arche-
ologicznej, o której mowa w § 6 pkt 1 uchwaJy, 
obejmującą czę`ć terenów oznaczonych symbolami: 
MU-1 i MU-2; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym, 

b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budynków: 
- dopuszcza się stosowanie stonowanej kolory-

styki (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pig-
mentem), zbliwonej do kolorów tradycyjnych mate-
riaJów budowlanych, takich jak: drewno, kamieL, 
cegJa i dachówka ceramiczna, 
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- zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 

z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca de-
skowanie typu "sidding"), 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 

się w przedziale 20o-45o, 
- dachy strome, o symetrycznie nachylonych ”oJa-

ciach, dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospadowe, 
- zakaz dachów o ”oJaciach mijających się na 

wysoko`ci kalenicy, 
- dopuszczenie elementów wzbogacających 

geometrię dachu, takich jak: `wietliki, lukarny, okna 
”oJaciowe i naczóJki, 

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub da-
chówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzykJad 
betonową), w kolorze czerwonym lub antracytowym, 

- dopuszcza się odstę”stwo od wymogów okre-
`lonych w lit. c dla elementów budynków mieszkal-
nych, takich jak: wykusze, wiatroJa”y, przekrycia 
tarasów i werandy oraz dla budynków gospodar-
czych i garawowych, przy zachowaniu jednolitego 
charakteru dachów w obrębie budynków zlokalizo-
wanych na dziaJce budowlanej, 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-
niowo-usJugowej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kon-
dygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym drugą 
kondygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze 
uwytkowe, 

e) maksymalna intensywno`ć zabudowy wynosi: 
- 30% - dla zabudowy wolnostojącej, za wyjąt-

kiem istniejącego budynku w granicach terenu 
oznaczonego symbolem MU-1, na dziaJkach  
nr 3600/5 i 3601/4, dla którego maksymalna inten-
sywno`ć zabudowy wynosi 45%, 

- 35% - dla zabudowy bliuniaczej, 
f) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi: 
- 30% - dla zabudowy wolnostojącej, 
- 15% - dla zabudowy bliuniaczej, 
g) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
h) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

MU-4 wyznacza się obowiązujące linie zabudowy 
oraz miejsca zmiany typu linii zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu, 

i) w przypadku budynku zwróconego `cianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę gra-
nicy sąsiedniej dziaJki budowlanej dopuszcza się 
sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio przy granicy 
dziaJki, 

j) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 
budynków garawowych i gospodarczych: 

- w przypadku przylegania do siebie budynków 
gospodarczych i garawy bez”o`rednio przy granicy 
dziaJki, obowiązuje dostosowanie ”rzylegających do 
siebie obiektów w zakresie wysoko`ci, kubatury  
i uksztaJtowania ”oJaci dachowych, 

- forma architektoniczna nowych budynków ga-
rawowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 

formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 
dziaJce, 

- dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 

- zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  
i gospodarczych licowanych blachą lub w formie me-
talowych kontenerów, 

- wysoko`ć zabudowy garawowej i gospodarczej 
nie mowe ”rzekraczać 6,00 m; 

4) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-
dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym - 
zgodnie z warunkami okre l̀onymi w § 10 uchwaJy; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) dla zabudowy wolnostojącej dopuszcza się 

”odziaJ na dziaJki budowlane pod warunkiem za-
pewnienia kawdej uzyskanej z ”odziaJu dziaJce bu-
dowlanej: 

- minimalnej powierzchni -                     700 m2, 
- maksymalnej powierzchni -              1 500 m2, 
- minimalnej szeroko`ci frontu -                18 m, 
b) dla zabudowy bliuniaczej dopuszcza się ”odziaJ 

na dziaJki budowlane, pod warunkiem zapewnienia 
kawdej uzyskanej z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni -                     450 m2, 
- maksymalnej powierzchni -              1 000 m2, 
- minimalnej szeroko`ci frontu -                16 m; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury: 
a) ustala się dojazd do terenów: 
- MU-1 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 

KDL i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 
KDD-9, przy czym dopuszcza się wykorzystanie 
istniejących, uzgodnionych z zarządcą drogi, indy-
widualnych zjazdów z drogi gJównej biegnącej  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 oznaczonej 
symbolem KDG (ul. GogoliLska), 

- MU-2 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem KDL, 
- MU-3 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-

lem KDD-3, 
- MU-4 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem KDL 

i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-4, 
- MU-5 - z ulic dojazdowych oznaczonych sym-

bolami: KDD-3 i KDD-4 oraz z ul. Bursztynowej, 
- MU-6 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-

lem KDD-9, 
b) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 18. Ustala się teren zabudowy usJugowej, wy-

dzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem U, dla którego okre l̀a się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - zabudowa usJugowa, rozumia-

na jako teren oraz związane z nim budynki przezna-
czone do s”rzedawy towarów i `wiadczenia usJug, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 
przy czym dopuszcza się wyJącznie usJugi nieuciąw-
liwe, ze szczególnym uwzględnieniem usJug z za-
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kresu bankowo`ci, administracji oraz usJugi do nich 
podobne, 

b) uzu”eJniające: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- terenowe urządzenia komunikacji; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnostojącym, 
b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budynków 

ustala się: 
- stosowanie stonowanej kolorystyki (barwy pa-

stelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), zbliwonej 
do kolorów tradycyjnych materiaJów budowlanych, 
takich jak: drewno, kamieL, cegJa i dachówka ce-
ramiczna, 

- mowliwo`ć stosowania ”rzeszkleL struktural-
nych oraz nowoczesnych okJadzin elewacyjnych  
i dachowych, w tym blachy tytanowo-cynkowej, 
paneli waluzyjnych, paneli kompozytowych oraz 
materiaJów do nich podobnych, z wyJączeniem 
stosowania okJadzin elewacyjnych z tworzywa 
sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie typu 
"sidding"), 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- dachy ”Jaskie lub o kącie nachylenia ”oJaci nie 

”rzekraczającym 20o, 
- dowolne pokrycie dachu, w tym poszycie bi-

tumiczne, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe prze-

kroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 10 m, 
e) maksymalna intensywno`ć zabudowy wynosi  

20%, 
f) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi 10%, 
g) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
3) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym 
- zgodnie z warunkami okre l̀onymi w § 10 uchwaJy; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenu z: 
- drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem  

KDW-4, 
- ul. Bursztynowej przez istniejący zjazd - wyJącz-

nie do czasu przebudowy skrzywowania ul. Burszty-
nowej i ul. GogoliLskiej w formie ronda, 

b) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 19. Ustala się teren usJug publicznych i zieleni 

urządzonej, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem UP/ZP, dla 
którego okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) równorzędne: 
- usJugi publiczne, rozumiane jako obiekty i urzą-

dzenia przeznaczone do wykonywania funkcji usJu-

gowych w dziedzinach o charakterze ogólnos”o-
Jecznym, w szczególno`ci z zakresu opieki i wy-
chowania, edukacji, kultury, sportu i administracji 
oraz usJugi do nich podobne, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, 

- zieleL urządzona, rozumiana jako zaplanowane  
i urządzone zes”oJy zieleni o charakterze ozdobnym, 
rekreacyjnym lub ochronnym, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, 

b) uzu”eJniające: 
- usJugi handlu detalicznego i maJej gastronomii 

w wyodrębnionej na ten cel czę`ci budynku, sta-
nowiącej nie więcej niw 30% powierzchni caJkowitej 
tego budynku, 

- obiekty maJej architektury, takie jak: altany, 
pomniki, fontanny i ozdobne oczka wodne, ogro-
dzenia, Jawki, kwietniki, gazony i latarnie, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, 
- terenowe urządzenia rekreacyjne, w tym place 

zabaw i boiska sportowe; 
2) wymagania wynikające z ksztaJtowania prze-

strzeni publicznych - teren uznaje się za obszar re-
alizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym 
oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której ustalenia okre-
`lono w § 7 ust. 2 i 3 uchwaJy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnostoją-
cym lub w formie zwartego zes”oJu ”owiązanych 
funkcjonalnie budynków, 

b) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe prze-
kroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, 

d) maksymalna intensywno`ć zabudowy wynosi  
35%, 

e) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 35%, przy czym w przypadku za-
stosowania utwardzonych nawierzchni boisk lub 
biewni dopuszcza się pomniejszenie udziaJu po-
wierzchni biologicznie czynnej do 20%; 

4) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-
dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym - 
zgodnie z warunkami okre l̀onymi w § 10 uchwaJy; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenu z ulic dojazdowych 
oznaczonych symbolami: KDD-3 i KDD-4, 

b) ustala się wydzielenie wewnętrzne "B",  
w granicach którego: 

- zlokalizowano obiekty oraz urządzenia stano-
wiące czę`ć systemu cie”Jowniczego miasta, wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

- dopuszcza się lokalizację innych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej niw urządzenia za-
opatrzenia w cie”Jo, ze szczególnym uwzględnie-
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niem: elektroenergetyki, wodociągów i kanalizacji, 
gazownictwa i telekomunikacji, 

- dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeL 
komunikacji, 

- dopuszcza się wJączenie wydzielenia wewnętrz-
nego w strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną terenu, 

c) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 20. Ustala się tereny rolnicze i zieleni izolacyj-

nej, wydzielone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolami: R/ZI-1 i R/ZI-2, 
dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) równorzędne: 
- grunty rolne w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 
- zieleL izolacyjna, rozumiana jako zaplanowane  

i urządzone zes”oJy zieleni o charakterze ochronnym 
i ozdobnym, sJuwące ochronie ”rzylegJych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabu-
dowy mieszkaniowo-usJugowej przed negatywnym 
oddziaJywaniem komunikacji, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w tym: napowietrzne sieci elektroener-
getyczne, gazociągi, linie i budowle telekomunika-
cyjne i teleinformatyczne; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu - ustala 
się zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrzeweniem 
obiektów realizujących formy przeznaczenia terenu 
okre`lone w pkt 1 lit. b; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury - zgodnie  
z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 21. Ustala się tereny obsJugi komunikacji, wy-

dzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczone symbolami: KS-1 do KS-4, dla których 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - obsJuga komunikacji, przez co 

rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty 
i urządzenia związane z obsJugą ruchu samochodo-
wego i ”asawerów, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz zielenią, z uwzględnieniem: 

- dla terenu KS-1 - zakJadu montawu instalacji 
gazowych LPG (propan butan) w pojazdach samo-
chodowych, stacji dystrybucji paliw LPG oraz par-
kingu terenowego, 

- dla terenu KS-2 - myjni samochodowej, 
- dla terenu KS-3 - ciągów pieszych i rowero-

wych (chodnik, `ciewka rowerowa) oraz dojazdu do 
zes”oJu garawy usytuowanego po wschodniej stro-
nie ul. Bursztynowej, 

- dla terenu KS-4 - parkingu terenowego, 
b) uzu”eJniające: 

- usJugi nieuciąwliwe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem handlu detalicznego (sklepy oferujące arty-
kuJy pierwszej potrzeby, takie jak: artykuJy s”owyw-
cze, prasa, kosmetyki, `rodki czysto`ci, akcesoria 
samochodowe), maJej gastronomii, biur oraz usJug 
do nich podobnych, 

- garawe oraz budynki gospodarcze, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- terenowe urządzenia komunikacji; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 
a) ustala się obowiązek pokrycia w niezbędnym 

zakresie nawierzchni terenu trwaJym materiaJem, 
takim jak: ”Jyty lub kostka brukowa, kamieL natu-
ralny, nawierzchnia bitumiczna lub betonowa,  
a ”ozostaJą jego ”owierzchnię ”ozostawić jako bio-
logicznie czynną, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-
chitektury, takich jak: gazony, sJu”ki, latarnie oraz 
zieleni urządzonej, takiej jak: trawniki, wywo”Joty 
lub pojedyncze krzewy i drzewa o charakterze 
ozdobnym, 

c) nalewy za”ewnić s”Jyw wód opadowych i roz-
topowych oraz odprowadzenie tych wód - zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane - 
zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki bu-
dowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL infra-
struktury technicznej i komunikacji - wielko`ć tych 
dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu do parame-
trów technicznych tych urządzeL i potrzeb ich ob-
sJugi; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenów: 
- KS-1 - z ulicy gJównej biegnącej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 409 oznaczonej symbolem KDG 
(ul. GogoliLska) - na warunkach okre`lonych  
w prawomocnych decyzjach wydanych przez za-
rządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi  
i z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-4, 

- KS-2 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbo-
lem KDD-4, 

- KS-3 - z ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 
KDZ (ul. Bursztynowa), 

- KS-4 - z ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 
KDZ (ul. Bursztynowa) i z drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDW-4, 

b) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 22. Ustala się teren drogi publicznej - ulica 

gJówna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409, wy-
dzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonej symbolem KDG, dla której okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - ulica klasy gJównej w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych, biegnąca w ciągu drogi 
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wojewódzkiej nr 409 (ul. GogoliLska), wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej i melioracji; 

2) wymagania wynikające z ksztaJtowania prze-
strzeni publicznych - teren ulicy gJównej uznaje się 
za obszar realizacji celów publicznych o znaczeniu 
lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której usta-
lenia okre`lono w § 7 ust. 2 i 3 uchwaJy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu - ustala się sze-
roko`ć w liniach rozgraniczających (z uwzględnie-
niem lokalnych uwarunkowaL wynikających z zago-
spodarowania terenu i przebiegu granic ewidencyj-
nych nieruchomo`ci), zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 

 
§ 23. Ustala się teren drogi publicznej - ulica 

zbiorcza, wydzielonej na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczonej symbolem KDZ, dla 
której okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - ulica klasy zbiorczej w rozu-

mieniu ”rze”isów odrębnych (ul. Bursztynowa), 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej i melioracji; 

2) wymagania wynikające z ksztaJtowania prze-
strzeni publicznych - teren ulicy zbiorczej uznaje się 
za obszar realizacji celów publicznych o znaczeniu 
lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której usta-
lenia okre`lono w § 7 ust. 2 i 3 uchwaJy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu - ustala się sze-
roko`ć ulicy zbiorczej w liniach rozgraniczających  
(z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowaL wynika-
jących z zagospodarowania terenu i przebiegu gra-
nic ewidencyjnych nieruchomo`ci), zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu. 

 
§ 24. Ustala się teren drogi publicznej - ulica lo-

kalna, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonej symbolem KDL, dla której 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - ulica klasy lokalnej w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych, wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć 
terenu znajduje się w zasięgu udokumentowanego 
stanowiska archeologicznego, o potwierdzonej loka-
lizacji oraz strefy ochrony konserwatorskiej - arche-
ologicznej utworzonej dla tego stanowiska, o której 
mowa w § 6 pkt 1 uchwaJy; 

3) wymagania wynikające z ksztaJtowania prze-
strzeni publicznych - teren ulicy lokalnej uznaje się 

za obszar realizacji celów publicznych o znaczeniu 
lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której usta-
lenia okre`lono w § 7 ust. 2 i 3 uchwaJy; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu - ustala się sze-
roko`ć ulicy lokalnej w liniach rozgraniczających  
(z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowaL wynika-
jących z zagospodarowania terenu i przebiegu gra-
nic ewidencyjnych nieruchomo`ci), zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu. 

 
§ 25. Ustala się tereny dróg publicznych - ulice 

dojazdowe, wydzielone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDD-1 
do KDD-9, dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - ulice klasy dojazdowej w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych, wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć 
terenu oznaczonego symbolem KDD-9 znajduje się 
w zasięgu udokumentowanego stanowiska arche-
ologicznego, o potwierdzonej lokalizacji oraz strefy 
ochrony konserwatorskiej - archeologicznej utwo-
rzonej dla tego stanowiska, o której mowa w § 6 
pkt 1 uchwaJy; 

3) wymagania wynikające z ksztaJtowania prze-
strzeni publicznych - tereny ulic dojazdowych uzna-
je się za obszary realizacji celów publicznych o zna-
czeniu lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla któ-
rej ustalenia okre`lono w § 7 ust. 2 i 3 uchwaJy; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dla terenów ulic dojazdowych oznaczonych 
symbolami: KDD-3 i KDD-5 do KDD-7 ustala się 
minimalną szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 
10 m (”omijając narowne `cięcia w obrębie skrzy-
wowaL oraz place do nawracania - zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu), 

b) dla terenu ulicy dojazdowej oznaczonej sym-
bolem KDD-9 ustala się minimalną szeroko`ć  
w liniach rozgraniczających - 15 m, 

c) dla ”ozostaJych terenów ulic dojazdowych 
ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających  
(z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowaL wynika-
jących z zagospodarowania terenu i przebiegu gra-
nic ewidencyjnych nieruchomo`ci), zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, 

d) na terenach ulic dojazdowych dopuszcza się: 
- realizację nawierzchni jednoprzestrzennie, bez 

wyodrębnionego chodnika i jezdni, 
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, 

takich jak: gazony, zieleLce i poprzeczne progi 
s”owalniające przejazd ”ojazdów. 
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§ 26. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 

wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami: KDW-1 do KDW-4, 
dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny dróg wewnętrznych, ro-

zumiane jako tereny dróg (wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi oraz zielenią), które: 

- nie zaliczają się do wadnej z kategorii dróg pu-
blicznych, 

- sJuwą obsJudze terenu, przez który ”rzebiegają 
lub do którego są ”rzylegJe, 

- ”osiadają ”odJączenie do drogi publicznej, 
- są zarządzane, utrzymywane i oznakowywane 

przez zarządcę terenu, przez który te drogi przebie-
gają, a w razie jego braku - wJa`ciciela terenu, 

b) uzu”eJniające - sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, melioracji oraz ochrony ”rzeciw”owa-
rowej; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się szeroko`ć dróg wewnętrznych w li-
niach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

b) dopuszcza się realizację nawierzchni drogi 
wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodrębnio-
nego chodnika i jezdni. 

 
§ 27. Ustala się tereny urządzeL elektroenerge-

tycznych, wydzielone na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczone symbolami: E-1 do E-8, 
dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) równorzędne: 
- teren urządzeL elektroenergetyki, rozumiany ja-

ko teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia 
sJuwące ”rzesyJowi oraz dystrybucji energii elek-
trycznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią, 

- inne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
niw urządzenia elektroenergetyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem sieci i urządzeL wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowniczych, telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, wraz urządzeniami to-
warzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - terenowe urządzenia komuni-
kacji; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) formę i gabaryty obiektów nalewy dostosować do 
”arametrów technicznych zainstalowanych urządzeL, 

b) obiekty nalewy harmonijnie wkom”onować  
w otoczenie, 

c) wokóJ stacji transformatorowej ustala się stre-
fę techniczną o szeroko`ci 1 m, za”ewniającą do-
stę” do urządzeL technicznych, 

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy na grani-
cy dziaJki, z zastrzeweniem lit. c i uwzględnieniem 

odlegJo`ci w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
okre`lonych w przepisach odrębnych, 

e) teren wolny od zabudowy i nieutwardzony na-
lewy zagos”odarować zielenią; 

3) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane - 
zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki bu-
dowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL infra-
struktury technicznej i komunikacji - wielko`ć tych 
dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu do parame-
trów technicznych tych urządzeL i potrzeb ich ob-
sJugi; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenów: 
- E-1 - z drogi wojewódzkiej nr 409 (ul. GogoliL-

ska) biegnącej wzdJuw ”óJnocnej granicy terenu, 
- E-2 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-9, 
- E-3 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-4, 
- E-4 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-6, 
- E-5 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem  

KDD-3, 
- E-6 i E-7 - z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem KDL, 
- E-8 - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 

KDD-4 - poprzez teren oznaczony symbolem  
MW/MN-1; 

b) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 
§ 28. Ustala się teren urządzeL gazowniczych, 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem G, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) równorzędne: 
- teren urządzeL gazowniczych, rozumiany jako 

teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia sJu-
wące ”rzesyJowi oraz dystrybucji gazu, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

- inne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
niw urządzenia gazownicze, ze szczególnym 
uwzględnieniem sieci i urządzeL wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowniczych, telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające - terenowe urządzenia komunikacji; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 
a) formę i gabaryty obiektów nalewy dostosować do 

”arametrów technicznych zainstalowanych urządzeL, 
b) obiekty nalewy harmonijnie wkom”onować  

w otoczenie, 
c) dopuszcza się lokalizację zabudowy na grani-

cy dziaJki, z zastrzeweniem lit. c i uwzględnieniem 
odlegJo`ci w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
okre`lonych w przepisach odrębnych, 
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d) teren wolny od zabudowy i nieutwardzony na-

lewy zagos”odarować zielenią; 
3) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane - 

zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki bu-
dowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL infra-
struktury technicznej i komunikacji - wielko`ć tych 
dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu do parame-
trów technicznych tych urządzeL i potrzeb ich ob-
sJugi; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury: 

a) ustala się dojazd do terenu z ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem KDD-9, 

b) ”ozostaJe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury - 
zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 12 uchwaJy. 

 

RozdziaJ 4 
Przepisy koLcowe 

§ 29. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, w zakresie objętym ustaleniami 
niniejszej uchwaJy, w granicach okre`lonych w § 1 
ust. 2, tracą moc: 

1) uchwaJa Nr LVI/350/98 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 1998 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru obejmujące-
go zachodnią czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz 
czę`ć wsi Rowniątów - oznaczonego nr 4 (Dz. Urz. 
Woj. Op. z 1998 r. Nr 27, poz. 218); 

2) uchwaJa Nr XXXIX/356/05 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich z dnia 9 listopada 2005 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów _lą-
skich (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r. Nr 2, poz. 32). 

§ 30. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza się 
Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 
§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego oraz podlega publi-
kacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich. 

 
 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
BogusJaw Farion 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr XV/82/2011 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 

 
1. Rysunek planu - cz. 1 

 

  



Śziennik Urzędowy 
Województwa O”olskiego Nr 152 ｦ 9094 ｦ Poz. 1955 

 
2. Rysunek planu - cz. 2 
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3. Rysunek planu - cz. 3 
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4. Rysunek planu - cz. 4 
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 ZaJącznik nr 2 

 do uchwaJy nr XV/82/2011 
 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

 z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 
  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego - obszaru obejmują-
cego zachodnią czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz 

czę`ć wsi Rowniątów 

 
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 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

 
§ 1. Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi nie-

uwzględnione, zgJoszone do projektu "Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego - 
obszaru obejmującego zachodnią czę`ć miasta 
Strzelce Opolskie oraz czę`ć wsi Rowniątów", 
wniesione w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, zwanej dalej ustawą. 

 
§ 2.1. Projekt "Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego - obszaru obejmującego 
zachodnią czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz 
czę`ć wsi Rowniątów" zostaJ wyJowony do pu-
blicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko w dniach od 1 sierpnia 2011 r. do 
30 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Opolskich, Plac Mysliwca 1, ”okój 
nr 25 - zgodnie z tre`cią art. 17 pkt 10 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

2. W ustalonym terminie do dnia 13 wrze`nia 
2011 r., w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie”osiadające osobowo`ci 
prawnej mogJy skJadać uwagi, zgodnie z art. 17  
pkt 11, w”JynęJy dwie uwagi: 

1) uwaga zJowona w dniu 24 sierpnia 2011 r., 
dotycząca zmniejszenia odlegJo`ci wyznaczonej  
w projekcie planu, nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej, oznaczony symbolem MW/MN-2 (dz. nr 629/4 
oraz ”rzylegJe), z terenami dróg publicznych, ozna-
czonych symbolami: KDL i KDD-4; 

2) uwaga zJowona w dniu 2 wrze`nia 2011 r., 
dotycząca eliminacji w projekcie planu mowliwo`ci 
”odziaJu terenu, w granicach którego przebiega 
kolektor cie”Jowniczy - 2DN250-200-150, zasilają-
cy zasoby mieszkaniowe S”óJdzielni Mieszkaniowej 
Strzelce Opolskie oraz mowliwo`ci s”rzedawy wy-
dzielonych dziaJek osobom prywatnym. 

3. Burmistrz Strzelec Opolskich rozstrzygnąJ, 
zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględnia-
jąc w caJo`ci uwagę, o której mowa w ust. 2  
pkt 1 oraz nieuwzględniając w caJo`ci uwagi,  
o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

 
§ 3.1. Lista nieuwzględnionych uwag, którą 

Burmistrz Strzelec Opolskich ”rzedstawiJ Radzie 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich, zgodnie z art. 17 
pkt 14 o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, obejmuje uwagę zJowoną w dniu 2 wrze-
`nia 2011 r., dotyczącą eliminacji w projekcie planu 
mowliwo`ci ”odziaJu terenu, w granicach którego 
przebiega kolektor cie”Jowniczy - 2DN250-200-150, 
zasilający zasoby mieszkaniowe S”óJdzielni Miesz-
kaniowej Strzelce Opolskie oraz mowliwo`ci sprze-
dawy wydzielonych dziaJek osobom prywatnym. 

2. Po zapoznaniu się ze sposobem rozpatrzenia 
przez Burmistrza Strzelec Opolskich uwag wniesio-
nych do projektu planu miejscowego oraz po prze-
prowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego, 
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich, zgodnie  
z art. 20 ust. 1 ustawy, rozstrzyga o odrzuceniu  
w caJo`ci uwagi, o której mowa w ust. 1 oraz  
w § 2 ust. 2 pkt 2, jako dotyczącej zakresu spraw 
wykraczającego poza kompetencje przyznane orga-
nom samorządowym w zakresie wJadztwa plani-
stycznego. Tym samym Rada Miejska w Strzelcach 
Opolskich przychyla się tym samym do sposobu 
rozpatrzenia przedmiotowej uwagi przedstawionego 
przez Burmistrza Strzelec Opolskich. 

 
§ 4. Lista nieuwzględnionych uwag oraz wykaz 

uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza Strzelec 
Opolskich zostaJ zaJączony do dokumentacji prac 
planistycznych. 

 
§ 5. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywoJuje 

skutków ”olegających na konieczno`ci ponowienia 
czynno`ci, o których mowa w art. 17 ustawy. 
 
 
 
 
 
 

  



Śziennik Urzędowy 
Województwa O”olskiego Nr 152 ｦ 9098 ｦ Poz. 1955 

 
 ZaJącznik nr 3 

 do uchwaJy nr XV/82/2011 
 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

 z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 
  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, 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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
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) oraz art. 3 i 4 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek 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 - 
obszaru obejmującego zachodnią czę`ć miasta 
Strzelce Opolskie oraz czę`ć wsi Rowniątów", 
przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, ”olegające na: 

1) budowie i o`wietleniu ulic; 
2) budowie sieci wodociągowej i kanalizacji  

w systemie rozdzielczym; 
3) odszkodowaniu za grunty nabyte pod drogi 

gminne. 
 
§ 2. Zgodnie z "Prognozą skutków finansowych 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią 
czę`ć miasta Strzelce Opolskie oraz czę`ć wsi Row-
niątów", inwestycje, o których mowa w § 1 pole-
gać będą na: 

1) budowie ok. 3 840 m.b. ulic i o`wietleniu 
tych ulic; 

2) budowie ok. 4 055 m.b. sieci wodociągo-
wej i kanalizacji rozdzielczej; 

3) odszkodowaniu za grunty nabyte pod drogi 
gminne o powierzchni ok. 47 800 m2. 

 
§ 3.1. Szacunkowy koszt wykonania elemen-

tów wymienionych w § 2 wyniesie: 
1) budowa ulic - ok. 7 331 900,00 zJ; 
2) o`wietlenie ulic - ok. 316 400,00 zJ; 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji  

- ok. 3 410 200,00 zJ; 
4) odszkodowania za grunty nabyte pod drogi 

gminne - ok. 2 151 000,00 zJ. 
2. Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen 

materiaJów i usJug obowiązujących w czasie reali-
zacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze prze-
targu publicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana 
z dochodów wJasnych gminy bądu innych uródeJ 
finansowania przewidzianych przepisami o finan-
sach publicznych. 
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