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UCHWAIA Nr XXXIł257łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów ｦ Osiedle 
 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
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 2004r. 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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; 2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r 

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

poz.1413),w związku z uchwaJą Nr Lł435ł06 Rady 
Miejskiej w Strzelcach O”olskich z dnia 25 ”audziernika 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzelce O”olskie we wsi Szymiszów - Osiedle, 

”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Strzelce Opolskie, Rada Miejska  

w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi 

Szymiszów - Osiedle, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego ”lanem oznaczono na 
rysunku ”lanu, stanowiącym zaJącznik graficzny do 
niniejszej uchwaJyŁ 

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

mapach zasadniczych i ewidencyjnych w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy,  
2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie roz”a-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie reali-
zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych. 

4. W granicach obszaru objętego ”lanem nie wystę-
”ują nastę”ujące tereny, które okre`la się obowiązko-

wo, zgodnie z  art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ): 
1) ”odlegające ochronie ustalone na ”odstawie od-

rębnych ”rze”isów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych, 
2) wymagające okre`lenia szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania nieruchomo`ci, 
3) wymagające okre`lenia s”osobów i terminów 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt-

kowania terenówŁ 
 

§ 2Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 

”lanu są ustaleniami obowiązującymi ”lanu: 

1) oznaczenia ogólne: 
- granica obszaru objętego ”lanem, 
2) ”rzeznaczenie terenów:  
a) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu i równych zasadach zagos”odarowania, 

b) oznaczenia ”oszczególnych terenów zawierające: 

- symbol okre`lający ”rzeznaczenie terenu, 
- kolejny numer terenu, wyrówniający go s”o`ród in-

nych terenów, 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) tereny na których obowiązuje utrzymanie lub 
urządzenie nasadzeL zieleni wysokiej w ukJadzie sz”ale-

rowym,  

b) tereny wyJączone z zabudowy, obowiązkowo za-

gos”odarowane zielenią, 
c) obszar poeksploatacyjny, przeznaczony do rekul-

tywacji, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabyt-

ków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) zabytki nieruchome, wpisane do gminnej ewiden-

cji zabytków, 
b) stanowiska archeologiczne udokumentowane o po-

twierdzonej lokalizacji, 

c) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ arche-

ologicznej, 

5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
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c) miejsce zmiany typu linii zabudowy, 

6) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych ｦ granice terenów za-

mkniętychŁ 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu, 

niebędące obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) linie elektroenergetyczne na”owietrzne `redniego 

na”ięcia 15 kV, 
2) orientacyjne ”odziaJy geodezyjneŁ 
3. Oznaczenia wymienione w ustŁ 2 ”osiadają cha-

rakter informacyjny. 

 

§ 3Ł Nastę”ujące okre`lenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) dach o symetrycznie nachylonych poJaciach ｦ 

dach o jednakowym kącie nachylenia gJównych ”oJaci 

budynku oraz symetrii ukJadu gJównych ”oJaci w ”Jasz-

czyunie `ciany usytuowanej w linii zabudowy lub będą-
cej elewacją frontową, 

2) elewacja frontowa ｦ `ciana budynku wraz ze 
wszystkim znajdującymi się na niej elementami i da-

chem, widoczna z drogi, z której jest obsJugiwana 
dziaJka budowlana,  

3) front dziaJki ｦ granica dziaJki budowlanej ”rzylega-

jąca do drogi z której odbywa się obsJuga komunikacyj-

na tej dziaJki lub granica dziaJki budowlanej równolegJa 
do osi tej drogi, 

4) kąt nachylenia poJaci dachowych - kąt mieszczą-
cy się w zakresie okre`lonym w ”rze”isach szczegóJo-

wych uchwaJy, jednakowy dla gJównych ”oJaci dacho-

wych budynku, 

5) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny 

o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”oda-

rowania, której ”rzebieg okre`lony na rysunku ”lanu ma 
charakter wiąwący i nie mowe ulegać ”rzesunięciu  
w ramach realizacji planu, 

6) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdJuw której 

wymaga się usytuowania zasadniczej `ciany zewnętrz-
nej budynku na wszystkich kondygnacjach oraz okre-

`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli nad-

ziemnych niebędących liniami ”rzesyJowymi i sieciami 

uzbrojenia terenu lub terenowymi urządzeniami komu-

nikacji; za s”eJnienie tego wymogu uwawa się usytu-

owanie zgodnie z podanymi zasadami przynajmniej 

jednego budynku przeznaczenia podstawowego terenu. 

PozostaJe budynkiłobiekty mogą być zlokalizowane 
poza obowiązującą linią zabudowy,  

7) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia ogranicza-

jąca obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie bu-

dynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów 
budowli nadziemnych niebędących liniami ”rzesyJowy-

mi i sieciami uzbrojenia terenu lub terenowymi urządze-

niami komunikacji, której ”rzekroczenia nie dopuszcza 

się na wszystkich kondygnacjach, 

8) plan ｦ ustalenia dotyczące obszaru okre`lonego  
w § 1 uchwaJy,  

9) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia terenu 

zajęta ”rzez budynek w stanie wykoLczonym, liczona 
w rzucie przyziemia, mierzonego w przekroju poziomym 

budynku na wysoko`ci 1 m,  
10) produkcja zwierzęca ｦ chów i hodowla zwierząt 

w celach handlowych oraz w skali ”rzekraczającej ”o-

trzeby konsum”cyjne i uwytkowe rodzinnego gos”odar-

stwa rolnego, 

11) przepisy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzecz”os”olita 

Polska jest czJonkiem oraz ”rawo Unii śuro”ejskiej 
obowiązujące w regulowanej dziedzinie, 

12) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie bę-
dące dominującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych, 

13) przeznaczenie uzupeJniające ｦ przeznaczenie in-

ne niw ”odstawowe, które uzu”eJnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe i nie wystę”uje samodziel-

nie na danym terenie,  

14) stawka procentowa - stawka procentowa, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), 
15) teren ｦ obszar o okre`lonym ”rzeznaczeniu i za-

sadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, 

16) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ urządzenia 

budowlane, budynki garawowe, gos”odarcze i higie-

niczno - sanitarne oraz obiekty maJej architektury, 

17) obiekty i urządzenia gospodarki rolnej ｦ obiekty  

i urządzenia związane z ”rowadzeniem gos”odarki ”o-

lowej, hodowlanej i ogrodniczej, w tym silosy, ”Jyty 
gnojowe itp., 

18) usJugi podstawowe - usJugi sJuwące mieszkaL-
com wsi, sJuwące do wykonywania funkcji administra-

cyjnych i biurowych, zdrowia, bankowo`ci i Jączno`ci, 
handlu detalicznego i gastronomii, o`wiaty, kultury  
i rekreacji oraz rzemiosJa nieuciąwliwego, takiego jak 
zakJady fryzjerskie, krawieckie lub inne o ”odobnym 
charakterze, 

19)  usJugi ponadpodstawowe ｦ usJugi o zakresie 
szerszym niw bez”o`rednia obsJuga ”otrzeb mieszkaL-
ców wsi, w dziedzinach, o których mowa w ”kt 18,  
a takwe takich jak hotelarstwo, s”ort i rekreacja, handel 
hurtowy lub inne o podobnym charakterze, 

20)  usJugi rzemiosJa ｦ dziaJalno`ć gos”odarcza  
w zakresie wytwórstwa i na”raw, ”rzy zatrudnieniu do 
15 ”racowników, w branwy budowlanej, drzewnej, tek-

stylnej i odziewowej, metalowej, elektrotechnicznej  
i elektronicznej, s”owywczej oraz artystycznej, 

21)  wskaunik zabudowy dziaJki ｦ warto`ć stano-

wiąca stosunek Jącznej ”owierzchni zabudowy zlokali-
zowanej na dziaJce budowlanej, do ”owierzchni tej 
dziaJki, 

22) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć obiektu mie-

rzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 
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terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnoszą-
ca się do kalenicy obiektu w wy”adku dachu stromego 
lub ”eJnej wysoko`ci obiektu w wy”adku dachu ”Ja-

skiego iłlub wyrawona w ilo`ci kondygnacji nadziem-

nych wraz z poddaszem.  

 

§ 4Ł1Ł Ustala się linie rozgraniczające tereny o rów-
nym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odaro-

wania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

2. Ustala się nastę”ujące tereny, wyznaczone liniami 

rozgraniczającymi: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN,  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MU,  
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MW, 

4) tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem RM/MN, 

5) tereny usJug komercyjnych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem U,  

6) tereny usJug ”ublicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP, 

7) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem US, 

8) tereny rolne - ”ola, Jąki i ”astwiska, oznaczone na 

rysunku planu symbolem R, 

9)  tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i maga-

zynów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P,  

10) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP, 

11) tereny lasów, oznaczone na rysunku ”lanu sym-

bolem ZL, 

tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
12) droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDz, 

13) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDd, 

14) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDw, 

15) tereny dróg trans”ortu rolnego, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDr, 

16) tereny ciągów ”ieszych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem Kp, 

17) teren obsJugi komunikacji, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KS, 

18) teren urządzeL elektroenergetycznych, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem E. 

3. Zasady zabudowy i zagos”odarowania terenów 
wymienionych w ust. 2 okre`lono w ”rze”isach szcze-

góJowych uchwaJyŁ 
 

§ 5Ł1Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub nad-

budowę istniejących budynków zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem ustaleL,  

o których mowa w § 7, oraz zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy, 
2) dla istniejących obiektów i budynków oraz ich 

czę`ci, które ”osiadają inne niw ustalone w ”lanie 
wskauniki zabudowy, liczbę kondygnacji, wysoko`ć, 
geometrię dachu, linię zabudowy, szeroko`ć elewacji 
frontowej - do”uszcza się: 

a) remont w zakresie biewącej konserwacji oraz roz-

biórkę, 
b) zmianę s”osobu uwytkowania obiektu, 
c) ”rzebudowę obiektu, 
d) rozbudowę, obiektu zgodnie z ”rze”isami szcze-

góJowymi uchwaJy, 
e) dostosowanie obiektu do ”otrzeb osób nie”eJno-

sprawnych, 

3) dla istniejących terenów zabudowanych, które 
”osiadają mniejsze niw ustalone w ”lanie wskauniki 
powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się ”o-

mniejszania powierzchni biologicznie czynnej, 

4) ustala się obowiązujące i nie”rzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

5) oka”y i gzymsy mogą ”rzekraczać wyznaczoną  
w ”lanie linię zabudowy nie więcej niw 0,8 m, nato-

miast czę`ci budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, 

schody zewnętrzne, ”ochylnie i ram”y ｦ nie więcej niw 
1,5 m, lecz nie dalej niw do wyznaczonej w ”lanie linii 
rozgraniczającej, 

6) dla obiektów i budynków, których budowa roz”o-

częJa się ”rzed wej`ciem w wycie ”lanu lecz nie zostaJa 
ukoLczona, a które ”rzekraczają wyznaczoną w ”lanie 
linię zabudowy, do”uszcza się kontynuację budowy na 
warunkach okre`lonych w wydanym ”ozwoleniu na 

budowę; rozbudowę obiektów nalewy ”rowadzić zgod-

nie z ”rze”isami szczegóJowymi uchwaJy, 
7) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytuować 

równolegleł”rosto”adle do granic dziaJki, 

8) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, obowiązu-

je zasada zachowania symetrii podstawowych elemen-

tów roz”lanowania rzutu obiektu, ukJadu elewacji (roz-

”lanowania i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwio-

wych) oraz jednakowej geometrii dachu, 

9) w odniesieniu do istniejącej zabudowy bliuniaczej, 

ustalenia, o których mowa w ”kt 8 obowiązują jedynie 

w przypadku, gdy: 

a) jeden z segmentów budynku bliuniaczego istnieje, 

a drugi jest do niego dobudowywany, 

b) przebudowy, rozbudowy lub odbudowy budynku 

bliuniaczego, która obejmuje zmianę ”odstawowych ele-
mentów roz”lanowania rzutu obiektu, ukJadu elewacji (roz-

”lanowania i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych) 
oraz geometrii dachu w zakresie, który umowliwia do”ro-

wadzenie do s”ójno`ci rozwiązaL architektonicznych  

w obydwu segmentach,  

10) zakazuje się na terenach graniczących z terena-

mi dróg ”ublicznych lokalizowania ogrodzeL: 
a) z ”refabrykowanych elementów betonowych,  
b) o wysoko`ci większej niw 2,20 m. 
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2. W ”rze”isach szczegóJowych uchwaJy okre l̀ono dla 

”oszczególnych terenów, wyodrębnionych liniami rozgrani-

czającymi, szczegóJowe zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, w tym: 

1) rodzaje zabudowy, 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy, 
w tym gabaryty obiektów, ksztaJt dachów i elewacji 
oraz szeroko`ci elewacji frontowych, 

3) parametry zagospodarowania terenu, w tym 

wskauniki zabudowy oraz udziaJ ”owierzchni biologicz-

nie czynnej. 

 

§ 6Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się od”rowadzania nieoczyszczonych 
`cieków do gruntu, wód gruntowych oraz ”owierzch-

niowych,  

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN, MU, MW, RM/MN, U, UP, z zastrzeweniem 
pkt 3, ustala się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, dla 
których zgodnie z ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony `rodowiska mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko: 

a) mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, 

b) mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, jeweli obowiązek oceny oddziaJywania 

”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie stwierdzony 
”rzez organ wJa`ciwy do wydania decyzji o `rodowi-

skowych uwarunkowaniach, 

3) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć ”olegają-
cych na budowie dróg oraz sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

4) dziaJalno`ć realizująca ustalenia niniejszego ”lanu 

nie mowe ”owodować uciąwliwo`ci na terenach sąsied-

nich oraz ”onadnormatywnego obciąwenia `rodowiska 

”oza granicami dziaJki, do której inwestor ”osiada tytuJ 
prawny,  

5) ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci na obszarach wy-

znaczonych w ”lanie, ustala się obowiązek zdjęcia war-

stwy ”róchniczej z czę`ci ”rzeznaczonej ”od obiekty 
budowlane oraz ”owierzchnie utwardzone, a nastę”nie 
odpowiednie jej zagospodarowanie, 

6) obszar objęty ”lanem znajduje się w zasięgu: 
a) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  

nr 333 ｦ Zbiornik Opole - Zawadzkie,  

b) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬŁ 

 

§ 7Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) okre`la się ochronę zabytków nieruchomych, 
w”isanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-

nych na rysunku planu: 

a) budynek mieszkalny ok. 1925 r., ul. Fabryczna 26,  

b) budynek nie uwytkowany ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Fa-

bryczna, 

c) budynek mieszkalny pocz. XX w., ul. Fabryczna 

14-18, 

d) budynek mieszkalny ok. 1920 r., ul. Fabryczna 12-13, 

e) budynek mieszkalny pocz. XX w., ul. Fabryczna 11, 

f) budynek mieszkalny ok. 1925r., ul. Fabryczna 25, 

g) budynki mieszkalne pocz. XX w., ul. Fabryczna 

1,2,3,4, 

h) budynek ”aJacowy ｦ mieszkalny pocz. XX w.,  

ul. Fabryczna 27-28,  

i) budynek ｦ ”ozostaJo`ć ”oczŁ XX wŁ, ulŁ Fabrycz-

na, 

2) w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

a) nalewy zachować bryJę obiektu w niezmienionej 
formie, w tym geometrię i ksztaJt dachu, z zastrzewe-

niem lit. b, 

b) do”uszcza się ada”tację budynków do ”otrzeb 
”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych, w tym budo-

wę ram”, ”oszerzenie otworów wej`ciowych oraz mon-

taw wewnętrznych elewatorów windowych, 
c) jako pokrycie dachowe nalewy stosować wyJącz-

nie dachówkę ceramiczną, 
d) nalewy zachować oryginalną architekturę elewacji, 

oraz detale architektoniczne, 

e) nalewy stosować kolorystykę elewacji harmonizu-

jącą z otoczeniem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliwoną do kolorów surowców naturalnych  

i tradycyjnych materiaJów budowlanych, takich jak 
kamieL, cegJa i drewno, 

f) w obrębie ”oszczególnych obiektów objętych 
ochroną, nalewy zachować jednolitą formę stolarki okien 
i drzwi zewnętrznych ｦ do”uszcza się wymianę stolarki 
pod warunkiem zachowania ”ierwotnych wielko`ci 
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich ”odziaJów,  
z zastrzeweniem lit. b, 

g) do”uszcza się rozbiórkę obiektów, którym udo-

kumentowano zJy stan techniczny, ”o u”rzednim wy-

konaniu prac dokumentacyjnych ｦ kart ewidencyjnych 

zabytku architektury i budownictwa - w takim przypad-

ku stosowne oznaczenie na rysunku ”lanu staje się 
nieobowiązujące, 

3) ochrona innych obiektów i obszarów, które zosta-

Jy w”isane do ewidencji zabytków ”o wej`ciu w wycie 
”lanu, ”owinna być realizowana na zasadach okre`lo-

nych w pkt 2. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony zabytków 
archeologicznych: 

1) wyznacza się strefę konserwatorską - archeolo-

giczną dla udokumentowanych stanowisk archeolo-

gicznych, o ”otwierdzonej lokalizacji, o zasięgu okre-

`lonym na rysunku ”lanu, w granicach której: 

a) wszelkie roboty budowlane wymagające ”rowa-

dzenia ”rac ziemnych nalewy uzgodnić z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, 

b) ”race ziemne nalewy ”rowadzić ”od nadzorem ar-

cheologicznym; 
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2) dziaJalno`ć inwestycyjna w granicach strefy,  
o której mowa w pkt 1, podlega uzgodnieniu z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków, który mowe naJo-

wyć dodatkowe ograniczenia wynikające z ”otrzeb 
ochrony `rodowiska kulturowego lub dokonać odstęp-

stwa od zasad okre`lonych w pkt 1. 

 

§ 8Ł1Ł W obszarze objętym ”lanem ustala się nastę-
”ujące tereny ”rzeznaczone do realizacji celów ”ublicz-

nych: 

1) tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
a) droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu sym-

bolem KDz,  

b) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDd, 

c) ciągi ”iesze, oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lami Kp, 

2) tereny usJug ”ublicznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolami UP-1, UP-3,  

3) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP. 

2. W obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ują-
ce tereny uznane za przestrzenie publiczne: 

1) tereny, o których mowa w ustŁ 1, 
2) teren usJug ”ublicznych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem UP-2, 

3) tereny usJug, oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lami U-1, U-2.  

3. Ustala się nastę”ujące wymagania wynikające  
z ”otrzeb ksztaJtowania obszarów ”rzestrzeni ”ublicz-

nych - do”uszcza się lokalizowanie w ciągu dróg,  
w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu i widocz-

no`ci oraz na innych terenach w zalewno`ci od charak-

teru zabudowy i potrzeb: 

1) obiektów maJej architektury, 
2) urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji, 

3) zieleni izolacyjnej lub ozdobnej. 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się nastę”ujące, ogólne zasady i wa-

runki ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miej-

scowym: 

1) ”odziaJu na dziaJki budowlane nalewy dokonywać 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w ”rze”isach szczegó-
Jowych uchwaJy, od”owiednio dla ”oszczególnych te-

renów, 
2) do”uszcza się odstę”stwo od ”arametrów okre-

`lonych w ”rze”isach szczegóJowych uchwaJy dla dzia-

Jek które w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy są 
zabudowane lub ”osiadają wcze`niej ustalone ”odziaJy 
nieruchomo`ci, 

3) dopuszcza się dla obszaru objętego ustaleniami 
”lanu, wydzielanie dziaJek ”rzeznaczonych ”od lokali-
zację urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji 

w ramach innego przeznaczenia podstawowego; wiel-

ko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu do 
”arametrów technicznych tych urządzeL i ”otrzeb ich 

obsJugiŁ  

2. Śo”uszcza się odstę”stwo od okre`lonych w usta-

leniach szczegóJowych ”lanu zasad lub zakazu ”odziaJu 
w przypadku, gdy wydzielenie nieruchomo`ci ma na 
celu ”o”rawę warunków zagos”odarowania terenu 

dziaJek ”rzylegJych, ”o”rzez ”rzyJączenie dziaJek samo-

dzielnie nie dających się w racjonalny s”osób zagos”o-

darować zgodnie z ustaleniami ”lanu oraz zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi w zakresie gos”odarki nieru-

chomo`ciamiŁ 
3. W ”rzy”adku, gdy ”owierzchnia dziaJki ”odlegają-

cej ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie dziaJek o ”a-

rametrach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych 

”lanu, do”uszcza się ”omniejszenie ”owierzchni nie 

więcej niw jednej z nowo wydzielanych dziaJek maksy-

malnie o 20% minimalnej ”owierzchni dla ”oszczegól-

nego terenu. 

 

§ 10Ł1Ł Ustala się nastę”ujące, ogólne zasady ob-

sJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) sieci uzbrojenia technicznego mowna sytuować  
w liniach rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszych za 
zgodą zarządcy terenu, 

2) w uzasadnionych względami technicznymi bądu 
bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się usytu-

owanie wybranych elementów sieci ”oza liniami roz-

graniczającymi dróg i ciągów ”ieszych, 

3) stacje transformatorowe nalewy lokalizować jako 

obiekty wolnostojące; w uzasadnionych względami 
technicznymi sytuacjach do”uszcza się lokalizację na-

ziemnych kubaturowych urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, jako obiektów wbudowanych w budynki ”rze-

znaczenia podstawowego lub uzu”eJniającego, 
4) nalewy za”ewnić dostę” do urządzeL infrastruktu-

ry technicznej, 

5) dopuszcza się mowliwo`ć lokalnego wykorzysta-

nia istniejących sieci ”o u”rzednim s”rawdzeniu ich 
stanu technicznego, 

6) w ”rzy”adku zaistnienia konfliktu ”omiędzy 
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowa-

niem terenu, do”uszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie 

sieci. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w ener-

gię elektryczną: 
1) do”uszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycz-

nej w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-

jących i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 
2) w zagos”odarowaniu terenów znajdujących się 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

do nich ”rzylegających, nalewy zachować odlegJo`ci  
i ograniczenia zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

3) do”uszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie sieci na 
zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatoro-

wych na terenach wJasnych inwestora, 

5) zakazuje się w obszarze objętym ”lanem lokaliza-

cji elektrowni wiatrowych. 
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3. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w wo-

dę: 
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągowej 

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

2) zao”atrzenie w wodę odbywać się będzie ”oprzez 

wodociąg gminny, 
3) do”uszcza się budowę, rozbudowę lub budowę 

nowych urządzeL sJuwących ujmowaniu i uzdatnianiu 
wód w zakresie niezbędnym do za”ewnienia obsJugi 
wszystkich istniejących i ”rojektowanych obszarów 
zabudowy. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady od”rowadzenia 
`cieków:  

1) ustala się budowę gminnej sieci kanalizacyjnej  
w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i projektowanych obszarów zabudowy, 

2) `cieki bytowe i komunalne, których do”uszczalny 

skJad okre`lają ”rze”isy odrębne, nalewy od”rowadzać 
za ”o`rednictwem sieci kanalizacji rozdzielczej, do miej-

skiej oczyszczalni `cieków w Strzelcach O”olskich, 

3) do czasu realizacji kanalizacji, `cieki bytowe nale-

wy od”rowadzać do szczelnych zbiorników bezod”Jy-

wowych, a wszelkie dziaJania w zakresie gos”odarki 

`ciekowej muszą być ”owadzone zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady od”rowadzania 
wód o”adowych i roztopowych: 

1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnieją-
cych i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 

2) do czasu rozbudowy i modernizacji istniejącego 
systemu kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roz-

to”owe od”rowadzane będą na terenach uzbrojonych 

do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, a z 

”ozostaJego terenu ”owierzchniowo w teren lub do 
istniejących wód ”owierzchniowych i urządzeL wod-

nych, 

3) do”uszcza się zagos”odarowanie wód o”ado-

wych i rozto”owych w obrębie dziaJki, 
4) kawdy teren, na którym mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi 

lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy utwardzić 
i skanalizować, a ”owstaJe `cieki od”rowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymiŁ 

6. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie usuwa-

nia od”adów staJych: 
1) wywóz od”adów komunalnych odbywać się bę-

dzie na zorganizowane gminne skJadowisko od”adów,  
2) dla obiektów budowlanych na terenie objętym 

”lanem nalewy za”ewnić miejsca na ”ojemniki i konte-

nery sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów sta-

JychŁ 
7. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia  

w cie”Jo: 

1) obiekty w obszarze objętym ”lanem zao”atrywa-

ne będą z indywidualnych lub gru”owych uródeJ zao”a-

trzenia w cie”Jo, w o”arciu o zasilanie: 
a) gazem z sieci gazowej, 

b) energią elektryczną, 
c) ”aliwami ”Jynnymi, 
d) ”aliwami staJymi z zastosowaniem technologii  

o wysokiej s”rawno`ci grzewczej i niskiej emisji zanie-

czyszczeL do atmosfery, 

e) ukJadami mieszanymi wykorzystującymi odna-

wialne uródJa energii w ”ostaci baterii sJonecznych oraz 

uródeJ energii o których mowa w litŁ a ｦ d, 

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejo-

we nalewy lokalizować w granicach wJasno`ci, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

8. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia  
w gaz:  

1) do”uszcza się budowę sieci gazowej `redniego 
ci`nienia w s”osób nie kolidujący z istniejącą zabudo-

wą,  
2) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się 

korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowa-

nych w granicach wJasno`ci, zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi. 

9. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci tele-

komunikacyjnej: 

1) do”uszcza się rozbudowę lub lokalizowanie nowej 
sieci telekomunikacyjnej, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL ”rzekauniko-

wych telekomunikacji, w tym konstrukcji wiewowych  

i stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 

rolnych (R) oraz ”rzemysJowych (P), ”rzy czym odle-

gJo`ć urządzenia od terenu, na którym ”lan ”rzewiduje 
lokalizację obiektów związanych ze staJym lub wielogo-

dzinnym ”obytem ludzi, zgodnie z ”rze”isami odrębny-

mi, musi być większa niw zasięg oddziaJywania okre`lo-

ny w ra”orcie oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodo-

wisko oraz nie mniejsza niw 100 m. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MN-1 do MN-26, dla których obowiązuje ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”odstawowe, rozumiane jako lokale wbudowane 

będące czę`cią budynku ”rzeznaczenia ”odstawowego; 
”owierzchnia uwytkowa usJug zlokalizowanych na dziaJce 
budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni uwytkowej 
budynków ”rzeznaczenia ”odstawowego, 

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

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do”usz-

czalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”isach 
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odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN-24, MN-25, obowiązują ograniczenia wyni-

kające z ochrony obiektów w”isanych do gminnej ewi-

dencji zabytków, o których mowa w § 7 ustŁ 1 pkt 1, 2, 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem MN-24, nowe obiekty nalewy ”rojektować w na-

wiązaniu do budynków w”isanych do ewidencji zabyt-

kówŁ 
4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym,  

2) na terenie oznaczonym symbolem MN-23 do-

”uszcza się dodatkowo zabudowę w ukJadzie szerego-

wym,  

3) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów usta-

la się: 
a) nalewy stosować kolorystykę harmonizującą z oto-

czeniem oraz zbliwonej do kolorów tradycyjnych materia-

Jów budowlanych, takich jak drewno, kamieL i cegJa 
oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych ”igmen-

tów,  
b) zakazuje się stosowania materiaJów elewacyjnych 

w ”ostaci okJadzin z tworzyw sztucznych, blaszanych, 

z zastrzeweniem ustaleL dla zabytków nieruchomych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których 
mowa w ust. 3, 

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

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 
naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) na terenach oznaczonych symbolami MN-3 do 

MN-7, MN-12 do MN-17, MN-19 do MN-25 kąt nachy-

lenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 30° - 45°, 
c) na terenach oznaczonych symbolami MN-1, MN-2, 

MN-8 do MN-11, MN-18, MN-26 kąt nachylenia ”oJaci 
dachowych w przedziale: 20° - 45°, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

e) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla elementów budynków mieszkalnych 

takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

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

MN-7, MN-12 do MN-26 wysoko`ć zabudowy nie mo-

we ”rzekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 
12 m, ”rzy czym trzecią kondygnację mowe stanowić 
wyJącznie ”oddasze uwytkowe, 

b) na terenach oznaczonych symbolami MN-8 do 

MN-11 wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, ”rzy czym 
drugą kondygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze 

uwytkowe, 

7) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim, 
8) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

obiektów garawowych i gos”odarczych: 
a) do”uszcza się lokalizację jednego garawu jedno-

stanowiskowego lub jednego garawu dwustanowisko-

wego w ramach jednej dziaJki budowlanej, 
b) na terenach oznaczonych symbolem MN-1, MN-3 

do MN-7, MN-12 do MN-17, MN-20 do MN-22, MN-24, 

MN-25 do”uszcza się sytuowanie obiektów bez”o`red-

nio przy granicy dziaJek,  
c) do”uszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

d) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawu, 
e) Jączna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawo-

wych i gos”odarczych nie mowe ”rzekraczać 50% ”o-

wierzchni zabudowy budynku mieszkalnego (nie wlicza 

się garawy lub ”omieszczeL gos”odarczych wbudowa-

nych), 

f) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  
i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 

z prefabrykowanych, metalowych elementów, 
g) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w ”rzy”adku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do-

”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m,  
9) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 

0.30,  

10) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi 0Ł40 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady i wa-

runki podziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

wolnostojącej wynosi 18 m, 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

bliuniaczej wynosi 14 m, 

3) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 700 m2, 

4) na terenach oznaczonych symbolami MN-3 do 

MN-7, MN-12 do MN-17, MN-19 do MN-25 maksy-

malna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku ”odziaJu 
nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej wynosi 

1500 m2, 

5) na terenach oznaczonych symbolami MN-1, MN-2, 

MN-8 do MN-11, MN-18, MN-26 maksymalna wielko`ć 
dziaJki uzyskana w wyniku ”odziaJu nieruchomo`ci dla 
zabudowy wolnostojącej wynosi 2000 m2, 

6) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wyno-

si 600 m2, 
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7) maksymalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1200 m2, 

8) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy szeregowej wy-

nosi 250 m2, 

9) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych pod 

zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
10) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nierucho-

mo`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub dróg wewnętrznych, do których ”rzylega-

ją tereny przeznaczenia podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug zlokalizowanych na dziaJce przezna-

czonej ”od zabudowę mieszkaniową lecz nie mniej niw 
2 miejsca postojowe.  

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25 %Ł 
 

§ 12Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolami MU-1 do MU-9, dla których obowiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna, 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe, rozu-

miane jako lokale wbudowane będące czę`cią budyn-

ku przeznaczenia podstawowego lub obiekty wolno-

stojące; ”owierzchnia uwytkowa usJug zlokalizowa-

nych na dziaJce budowlanej, nie mowe ”rzekraczać 
50% ”owierzchni uwytkowej ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego, 

b) usJugi rzemiosJa ｦ stolarstwo na terenie oznaczo-

nym symbolem MU-1, 

c) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

d) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleL, 
e) zieleL urządzona, ”ubliczna na terenie oznaczo-

nym symbolem MU-7.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”i-

sach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi, 
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MU-2 do MU-9, z zastrzeweniem ”kt 3, ustala 

się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, dla których zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowi-

ska mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko: 

a) mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, 

b) mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, jeweli obowiązek oceny oddziaJywania 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie stwierdzony 

”rzez organ wJa`ciwy do wydania decyzji o `rodowi-

skowych uwarunkowaniach, 

3) do”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć ”ole-

gających na budowie dróg oraz sieci infrastruktury 
technicznej. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-

nu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych,  

2) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym, bliuniaczym, 

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy w ukJadzie 
szeregowym, 

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

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 
naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwuspadowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 
30° - 45°, 

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla elementów budynków mieszkalnych 

takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć trzech 
kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, ”rzy czym trzecią 
kondygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze uwyt-

kowe, 

7) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim, 
8) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania obiek-

tów garawowych i gos”odarczych: 
a) do”uszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

b) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawy, 
c) do”uszcza się sytuowanie obiektów bez”o`rednio 

”rzy granicy dziaJek, 
d) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 
z prefabrykowanych, metalowych elementów, 

e) Jączna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawo-

wych i gos”odarczych nie mowe ”rzekraczać 45% ”o-

wierzchni zabudowy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych (nie wlicza się garawy lub ”omieszczeL gos”odar-

czych wbudowanych), 
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f) wysoko`ć zabudowy do 4 m; w ”rzypadku zasto-

sowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do”usz-
cza się wysoko`ć do 6 m, 

9) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.40,  

10) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi 0Ł30 ”owierzchni dziaJkiŁ 
4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki podziaJu 

nieruchomo`ci: 
1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

wolnostojącej wynosi 20 m, 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy 

bliuniaczej wynosi 15 m, 

3) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1000 m2, 

4) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wyno-

si 800 m2, 

5) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
6) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub dróg wewnętrznych, do których ”rzylega-

ją tereny przeznaczenia podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 30 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojo-

we, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 13Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MW-1 do MW-6, dla których obowiązuje ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna, 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”odstawowe zlokalizowane w ”arterze bu-

dynków, 
b) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

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

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do”usz-

czalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”isach 

odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od MW-3, MW-4 obowiązują ograniczenia 

wynikające z ochrony zabytków nieruchomych, o któ-
rych mowa w § 7 ustŁ 1. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) ”rzy ksztaJtowaniu nowej zabudowy, lub ”rzebu-

dowy istniejącej, nalewy zachować ws”ólne cechy ”od-

stawowych elementów ukJadu elewacji (w tym roz”la-

nowania i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych), 
uwytej kolorystyki oraz jednakowej geometrii dachu, 

2) wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji nad-

ziemnych, 

3) na terenie oznaczonym symbolem MW-1 dopusz-

cza się nadbudowę jednej kondygnacji w formie ”odda-

sza uwytkowego, na istniejących obiektach dwukondy-

gnacyjnych z dachem ”Jaskim, 

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

wiązaniu do istniejącej zabudowy na ”oszczególnych 
terenach, 

b) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynków mieszkal-

nych na terenie MW-1, nalewy stosować dachy strome 

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 

30°- 45°, 
d) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 

cementowej lub ich imitacji, 

e) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 
5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków mieszkal-

nych i usJugowych, takich jak wykusze, ”rzekrycia 
tarasów, werandy it”Ł, 

6) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania obiek-

tów garawowych i gos”odarczych: 
a) do”uszcza się lokalizację jednego garawu ”rzy”a-

dającego na jedno mieszkanie w budynku wielorodzin-

nym, 

b) dopuszcza się garawowanie wyJącznie samocho-

dów osobowych i maJych dostawczych, 

c) do”uszcza się sytuowanie obiektów bez”o`rednio 

”rzy granicy dziaJek, 
d) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 
z prefabrykowanych, metalowych elementów, 

e) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu gos”o-

darczego, nie licząc garawy, ”rzy”adającego na jedno 

mieszkanie w budynku wielorodzinnym, 

f) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 45°, do-

puszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 
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7) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.30,  

8) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi 0Ł35 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci: 
1) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych pod 

zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
2) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojo-

we, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 14Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 

mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

RM/MN-1, RM/MN-2, dla których obowiązuje ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa zagrodowa, w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych,  

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) uzu”eJniające: 

a) usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe, 
b) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleLŁ 
2. Śo”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia w caJo`ci lub 

czę`ci terenów, o których mowa w ustŁ 1, na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami,  

o których mowa w  § 12Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym w ”rze”i-

sach odrębnych - jak dla terenów zabudowy zagrodo-

wej, 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem RM/MN-2, do”uszcza się ”rowadzenie ”rodukcji 

zwierzęcej o obsadzie do 40 DJP, 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem RM/MN-1, do”uszcza się ”rowadzenie ”rodukcji 

zwierzęcej do 10 DJP. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) do”uszcza się zabudowę w ukJadzie wolnostoją-
cym lub bliuniaczym,  

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy w ukJadzie 
szeregowym,  

3) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

puszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych,  

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

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”adowych, 

naczóJkowych lub wielospadowych, jako powtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale: 
30° - 45°, 

c) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy,  

d) obowiązek stosowania dachówki cementowej, ce-

ramicznej lub ich imitacji, 

5) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 4 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków mieszkal-

nych takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy 
itp., 

6) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 
niw 15 m, do”uszcza się s”adki dachów w ”rzedziale 
20°- 45°,  

7) zakazuje się lokalizowania obiektów garawowych  

i gos”odarczych w formie kontenerów oraz skJadanych 
z prefabrykowanych, metalowych elementów, 

8) w zakresie wysoko`ci zabudowy ustala się: 
a) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej nie mowe 

”rzekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, 

”rzy czym trzecią kondygnację mowe stanowić wyJącz-

nie ”oddasze uwytkowe, 

b) wysoko`ć zabudowy gos”odarczej nie mowe ”rze-

kroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, 
przy czym drugą kondygnację mowe stanowić wyJącz-

nie ”oddasze uwytkowe, 

9) do”uszcza się nadbudowę dachu na istniejących 

obiektach z dachem ”Jaskim; wysoko`ć zabudowy  

w takim ”rzy”adku nie mowe ”rzekroczyć 12 m, 

10) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gos”odarczych (nie dotyczy 
obiektów sJuwących gos”odarstwu rolnemu): 

a) na terenie oznaczonym symbolem RM/MN-2 do-

”uszcza się sytuowanie obiektów bez”o`rednio ”rzy 
granicy dziaJek, 

b) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w ”rzy”adku za-

stosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 50°, do-

”uszcza się wysoko`ć do 5,5 m, 
11) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 

0.40,  

12) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czyn-

nej wynosi 0Ł25 ”owierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące szczegóJowe zasady i wa-

runki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”odziaJu nieruchomo`ci wynosi 1000 m2, 
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2) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
3) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub drogi trans”ortu rolnego, do których ”rzy-

legają tereny ”rzeznaczenia podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 2 miejsca ”ostojo-

we.  

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
7. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 15Ł1Ł Ustala się tereny usJug komercyjnych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami U-1, U-2, dla któ-
rych obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usJugi ”odstawowe, ”onad”odstawowe,  
b) zieleL urządzona, na terenie oznaczonym symbo-

lem U-2, o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyj-

nym, 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”ubliczne, o których mowa w § 16, 
b) ”lac zabaw, urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

c) parkingi terenowe, 

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

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

obowiązuje utrzymanie ”oziomu haJasu ”oniwej do”usz-

czalnego lub na ”oziomie okre`lonym w przepisach 

odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymiŁ 
3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) na terenie oznaczonym symbolem U-2 zabudowę 
nalewy ksztaJtować: 

a) zachowując ws”ólne cechy ”odstawowych ele-

mentów ukJadu elewacji (w tym roz”lanowania i ”ro-

”orcji otworów okiennych i drzwiowych), uwytej kolory-

styki oraz jednakowej geometrii dachu, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U-2, obowiązu-

je w ramach zieleni urządzonej wykonanie ”lacu zabaw, 

2) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
a) na terenie oznaczonym symbolem U-1 dopuszcza 

się dachy ”Jaskie, 
b) na terenie oznaczonym symbolem U-2 oraz w przy-

padku budowy nowego obiektu na terenie oznaczonym 

symbolem U-1, obowiązuje stosowanie dachów stro-

mych, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, dwus”a-

dowych, naczóJkowych lub wielos”adowych, jako ”o-

wtórzenie ukJadu dachu dwus”adowego, 

c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 20º 
- 45º,  

d) w przypadku stosowania dachu stromego, obo-

wiązuje uwycie dachówki ceramicznej, cementowej lub 

ich imitacji, 

e) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 
3) do”uszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 2 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków usJugo-

wych, takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, weran-

dy itp., 

4) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć trzech 
kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, ”rzy czym trzecią 
kondygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze uwyt-

kowe, 

5) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi 
0.50,  

6) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi: 

a) na terenie oznaczonym symbolem U-1 - 0.20 po-

wierzchni terenu, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U-2 - 0.35 po-

wierzchni terenu. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki podziaJu 
nieruchomo`ci:  

1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”odziaJu nieruchomo`ci wynosi 500 m2, 

2) wydzielenie nieruchomo`ci ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być ”o”rzedzone wydzieleniem nie-

zbędnych dojazdów, 
3) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieruchomo-

`ci, o których mowa w § 9Ł 
5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach): 
a) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 30 m2 powierzchni 

s”rzedawy w obiektach handlowych i ”owierzchni uwyt-

kowej w innych budynkach zabudowy usJugowej, 
b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca noclegowe w hote-

lach, 

c) 1 miejsce dla ”ojazdu osoby nie”eJnos”rawnej na 
kawde kolejne 25 miejsc ”arkingowych, lecz nie mniej 
niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10, 

d) na terenie oznaczonym symbolem U-2 do bilansu 

miejsc ”arkingowych do”uszcza się wliczenie miejsc 
postojowych przyulicznych, zlokalizowanych na przyle-

gającym terenie oznaczonym symbolem KDd2. 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
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6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł 
 

§ 16Ł1Ł Ustala się tereny usJug publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami UP-1 do UP-3, dla 

których obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej w zakresie szkolnictwa, 
o`wiaty i wychowania lub innych przeznaczonych do 

wykonywania podobnych funkcji ｦ oznaczonych na rysunku 

planu symbolem UP-1, UP-3,  

b) budynki uwyteczno`ci ”ublicznej w zakresie kultu 
religijnego ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-2,  

2) uzu”eJniające: 
a) inne usJugi o charakterze ogólnos”oJecznym, nie- 

wymienione w pkt 1, 

b) usJugi komercyjne, sJuwące do wykonywania 
funkcji biurowych, bankowo`ci i Jączno`ci, handlu 
detalicznego i gastronomii, na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem UP-1,  

c) mieszkania towarzyszące, ”eJniące sJuwebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego terenu; powierzchnia 

uwytkowa mieszkaL nie mowe ”rzekraczać 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynków ”rzeznaczenia ”odstawowego,  

d) urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne, 

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

wania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - 

na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 

UP-1, UP-3, obowiązują zasady ochrony ”rzed haJasem 
i wibracjami ｦ jak dla terenów zabudowy związanej ze 
staJym lub wielogodzinnym ”obytem dzieci i mJodziewy, 
w ”rzy”adku utrzymania na tym terenie istniejącej 
funkcji o`wiatowej. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne za wyjątkiem okJadzin z tworzyw sztucznych,  

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

metrycznie nachylonych ”oJaciach, dwuspadowych, 

naczóJkowych lub wielospadowych,  

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale 
20°- 45°, 

c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub 
cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz stosowania dachów o ”oJaciach mijających 

się na wysoko`ci kalenicy, 
3) dopuszcza się odstę”stwo od wymogów okre`lo-

nych w ”kt 3 dla budynków garawowych, gos”odar-

czych i wiat oraz dla elementów budynków takich jak 
wykusze, ”rzekrycia tarasów, werandy itp., 

4) dla obiektów o roz”ięto`ci konstrukcji większej 
niw 20 m do”uszcza się dachy ”Jaskie, 

5) wysoko`ć zabudowy na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami UP-1, UP-3, nie mowe ”rze-

kroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest ”arter, 
”iętro i ”oddasze uwytkowe oraz nie więcej niw 15 m,  

6) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wynosi: 

a) 0.25 na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UP-1, UP-3, 

b) 0.50 na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-2, 

7) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi:  

a) 0.40 - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UP-1, UP-3,  

b) 0.10 - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UP-2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu 
nieruchomo`ci z zastrzeweniem ustaleL, o których mo-

wa w § 9 ustŁ 2. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 

podstawowego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
6. Na terenie oznaczonym symbolem UP-1 dopusz-

cza się organizację im”rez masowych, dla którego usta-

la się nastę”ujące zasady urządzania:  
1) do”uszcza się sytuowanie tymczasowych 

obiektów i urządzeL technicznych, handlowo - usJu-

gowych, higieniczno sanitarnych oraz miejsc parkin-

gowych związanych z organizacją im”rezy masowej, 

na czas trwania im”rezy z do”uszczeniem ”rzedJuwe-

nia do 7 dni, 

2) ustala się zasadę umieszczania tymczasowych 
urządzeL i obiektów w ”ierwszej kolejno`ci na terenach 

utwardzonych, niestanowiących ”owierzchni biologicz-

nie czynnych, 

3) obowiązuje stosowanie rozwiązaL organizacyj-

nych i technologicznych minimalizujących uciąwliwo`ci 
związane z w”rowadzeniem ”onadnormatywnego haJa-

su do `rodowiska. 

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

§ 17Ł1Ł Ustala się teren usJug sportu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US, dla którego 

obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ usJugi s”ortu i rekreacji, rozumiane 

jako terenowe urządzenia związane z kulturą fizyczną  

i wypoczynkiem, takie jak boiska, place gier i zabaw,  

2) uzu”eJniające: 
a) parkingi terenowe, 

b) urządzenia towarzyszące i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nieruchomo`ci  
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z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 9 ustŁ 1, 

pkt 3. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej, do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

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

gowych, lecz nie mniej niw 10 miejsc ”ostojowych, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 18Ł1Ł Ustala się tereny rolne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami R-1 do R-5, dla których obo-

wiązuje ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe tereny gos”odarki ”olowej, Jąk i ”a-

stwisk, ogrodów, sadów, 
2) uzu”eJniające: 
a) obiekty i urządzenia gos”odarki rolnej, na terenie 

oznaczonym symbolem R-4, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji. 

1. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu 
- zakazuje się lokalizowania budynkówŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, wewnętrznych lub dróg trans”ortu rolnego, 

do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia ”odstawo-

wego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 19Ł1Ł Ustala się tereny obiektów produkcyjnych, 

skJadów i magazynów, oznaczone na rysunku planu 

symbolem P-1, P-2 dla których obowiązuje ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe: 

a) obiekty ”rodukcyjne, skJady i magazyny, 
b) usJugi komercyjne, ”odstawowe i ”onad”odstawowe, 
2) uzu”eJniające: 
a) obiekty socjalne i administracyjne, 

b) urządzenia obsJugi komunikacji, w tym stacje 
paliw, 

c) parkingi terenowe, 

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

wania `rodowiska: 
1) wyznacza się obszary zieleni izolacyjnej, w tym 

zimozielonej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

2) na terenie oznaczonym symbolem P-2 wyznacza 

się zgodnie z oznaczeniami na rysunku ”lanu obszar 

poeksploatacyjny przeznaczony do rekultywacji: le`nej, 
wodnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem P-2, obowiązują ograniczenia wynikające  
z ochrony zabytków archeologicznych, o których mowa 

w § 7 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne, 

2) ustala się wysoko`ć zabudowy do trzech kondy-

gnacji nadziemnych oraz nie więcej niw 12 m,  
3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem P-2 do”uszcza się budowę kominów, konstrukcji 

wiewowych i masztów o wysoko`ci nie większej niw 
50m oraz pod warunkiem zachowania odlegJo`ci tych 
obiektów od istniejącej linii kolejowej nie mniejszej, niw 
ich wysoko`ć, 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem P-2 do”uszcza się nasadzenia drzew, ”od warun-

kiem zachowania od terenu kolejowego nie mniejszej, 

niw ”rzewidywana, maksymalna wysoko`ć dla ”oszcze-

gólnych gatunków, nie mniejszej jednak niw 15 m od osi 
skrajnego toru kolejowego. 

5) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

wynosi 0.10. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, do których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 
podstawowego,  

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą ilo`ć miejsc ”arkin-

gowych (wliczając miejsca ”arkingowe w garawach) -  

1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej obiektów usJugowych lub administracyjno - 

socjalnych lecz nie mniej niw 2 miejsca postojowe, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
6. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 25%Ł  
 

§ 20Ł1Ł Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem ZP, dla którego obo-

wiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - zieleL urządzona, rozumiana jako 
za”lanowane i urządzone zes”oJy zieleni o charakterze 

ochronnym, 

2) uzu”eJniające: 
a) terenowe urządzenia s”ortu i rekreacji, 
b) urządzenia infrastruktury technicznejŁ 
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2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi ”u-

blicznej do której ”rzylega tereny ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
3. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%. 

 

§ 21Ł1Ł Ustala się tereny lasów, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami od ZL-1 do ZL-7, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe - teren lasów, 
2) uzu”eJniające - urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji. 

2. Śojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych lub dróg trans”ortu rolnego, do których 
”rzylegają tereny ”rzeznaczenia ”odstawowego. 

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

§ 22Ł1Ł Ustala się teren drogi publicznej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDz-1, dla którego obo-

wiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ droga zbiorcza, 

w ciągu drogi ”owiatowej nr 1806 O, w ramach której 
znajdują się wydzielone ”asy terenu ”rzeznaczone do 
ruchu lub ”ostoju ”ojazdów i ruchu ”ieszych w tym: 
jezdnie, obiekty inwynierskie, ”lace, zatoki, chodniki  
i `ciewki rowerowe oraz zieleLŁ 

2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

20 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak 

na rysunku planu, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komu-

nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej,  

3) do”uszcza się lokalizację elementów maJej archi-

tektury oraz elementów reklamowych w s”osób nie- 

”ogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgod-

nieniu z zarządca drogi, z zastrzeweniem ust. 2, 

4) do”uszcza się ”odJączenia ”oszczególnych tere-

nów ”rzylegJych do ulic zbiorczych, ”o uzgodnieniu  
z zarządcą drogiŁ 

3. Śo”uszcza się odstę”stwa od ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 

terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktual-

nym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów odrębnychŁ 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 23Ł1Ł Ustala się tereny dróg publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDd-1 do KDd-14, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe - 

droga dojazdowa, w ramach której znajdują się wydzie-

lone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju 

”ojazdów i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, obiekty in-

wynierskie, ”lace, zatoki, chodniki i `ciewki rowerowe 
oraz zieleLŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) na terenach oznaczonych symbolem KDd-8, KDd-

10, KDd-12, KDd-13 a szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących wynosi 12 m, jak na rysunku ”lanu, 

2) na terenach oznaczonych symbolem KDd-2, KDd-4, 

KDd-11 minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 10 m, jak na rysunku planu, 

3) na terenach oznaczonych symbolem KDd-1, KDd-3, 

KDd-5 do KDd-7, KDd-9, KDd-14 minimalna szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających wynosi 10 m lub zgodnie  
z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, 

4) na terenach oznaczonych symbolem KDd-2, KDd-4, 

KDd-12 do”uszcza się realizację jednostronnie chodni-

ków, 
5) na terenach oznaczonych symbolem KDd-1, KDd-

3, KDd-5 do KDd-7, KDd-9, KDd-13, KDd-14 dopusz-

cza się odstę”stwa od ”arametrów technicznych,  

w tym realizację jednostronnie chodników, a w szcze-

gólnych ”rzy”adkach brak wyodrębnionej jezdni i chod-

nika, 

6) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-

tury technicznej oraz zieleni i elementów maJej architek-

tury, 

7) na terenach oznaczonych symbolami KDd8, 

KŚd10 obowiązuje urządzenie zieleni wysokiej w formie 

szpaleru, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

8) do”uszcza się lokalizację elementów reklamowych 

w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu drogowe-

go.  

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

§ 24Ł1Ł Ustala się tereny dróg wewnętrznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDw-1 do KDw-5, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ 

droga wewnętrzna, niezaliczana do wadnej z kategorii 

dróg ”ublicznych, sJuwąca obsJudze wydzielonego tere-

nu i ”osiadająca ”odJączenie do drogi ”ublicznej. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) na terenie oznaczonym symbolem KDw-2 mini-

malna szeroko`ć w liniach rozgraniczających wynosi  

10 m, 

2) na terenach oznaczonych symbolami KDw-1, 

KDw3 do KDw-5, minimalna szeroko`ć w liniach roz-

graniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, 

jak na rysunku planu, 

3) do”uszcza się realizację jednostronnie chodników, 
a w szczególnych ”rzy”adkach brak wyodrębnionej 

jezdni i chodnika, 

4) do”uszcza się odstę”stwa od ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 

terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-

tualnym zagos”odarowaniem sąsiadującego terenu, 
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5) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-

tury technicznej oraz zieleni i elementów maJej architek-

tury, 

6) w ”rzy”adku dokonania innego ”odziaJu nieru-

chomo`ci, niw ”ro”onowany na rysunku ”lanu, do”usz-

cza się, ”rzy zachowaniu zasady dostę”no`ci wszyst-

kich dziaJek budowlanych do drogi ”ublicznej lub we-

wnętrznej mającej ”odJączenie do drogi ”ublicznej: 

a) zmianę ”rzebiegu drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDw-1, KDw-5, 

b) odstą”ienie od realizacji i wJączenie do terenu 

”rzylegJego dróg wewnętrznych oznaczonych symbo-

lem KDw-1, KDw-5, 

c) w ”rzy”adku zmiany ”rzebiegu drogi wewnętrznej 

oznaczonej symbolem KDw5, lub w przypadku odstą-
pienia od jej realizacji, wyznaczona na rysunku planu 

nieprzekraczalna linia zabudowy staje się nieobowiązu-

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

§ 25Ł1Ł Ustala się tereny dróg transportu rolnego, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KDr-1, KDr-2, 

rozumiane jako wydzielone pasy terenu przeznaczone 

do obsJugi trans”ortowej rolniczej ”rzestrzeni produk-

cyjnej oraz gospodarstw wiejskich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku 

planu, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-

tury technicznej, 

3) zakazuje się sytuowania ogrodzeL w odlegJo`ci 
mniejszej niw 5 m od osi drogiŁ 

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

§ 26Ł1Ł Ustala się tereny ciągów pieszo - jezdnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami Kp-1 do Kp-3, 

dla których obowiązuje ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ 

ciągi ”ieszo - jezdne rozumiane jako wydzielone pasy 

terenu przeznaczone dla ruchu pieszego, dojazdu do 

”osesji ”ojazdów wJa`cicieli i sJuwb s”ecjalnych wraz 

znajdującymi się w wydzielonym ”asie terenu urządze-

niami towarzyszącymi oraz zieleniąŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

2) na terenie oznaczonym symbolem Kp-1 nalewy 
urządzić zieleL ozdobną, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

3) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-

tury technicznej oraz zieleni i elementów maJej architek-

tury. 

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

§ 27Ł1Ł Ustala się teren obsJugi komunikacji, ozna-

czony na rysunku planu symbolem KS, dla którego 
obowiązują ”rzeznaczenia: 

1) podstawowe ｦ parking terenowy, 

2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzyszące 

i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu 
- minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 0,10. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 
zbiorczej do której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komu-

nikacji zbiorowej, 

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10Ł 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

§ 28Ł1Ł Ustala się teren urządzeL elektroenerge-

tycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E, dla 

którego obowiązuje ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia elektroenerge-

tyczne, 

2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzyszące 

oraz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania tere-

nu: 

1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektu do-

”uszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-

wacyjne. 

2) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 5 m, 

3) do”uszcza się sytuowanie budynku bez”o`rednio 

”rzy granicy dziaJkiŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci ｦ zakazuje się ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 
4. Ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 29Ł W granicach ”lanu tracą moc uchwaJy: 
1) Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Strzelce O”olskie dotyczącej tere-

nów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Fabrycz-

nej i MaJej we wsi Szymiszów, 
2) Nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Strzelce Opolskie oraz zmiany miej-
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scowego planu zagospodarowania przestrzennego do-

tyczącej terenów budownictwa mieszkaniowego Szy-

miszów - osiedle, rejon ulic 1 Maja, Ligonia i Pięknej, 
dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Szymiszów, 
3) Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Strzelce O”olskie dotyczącej terenu zabudo-

wy mieszkaniowej w rejonie ulicy Le`nej w miejscowo`ci 
SzymiszówŁ 

4) Nr LVI/395/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 1 we wsi Sucha miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzel-

ce Opolskie, 

5) Nr XXXIV/199/96 Rady Miejskiej w Strzelcach 

O”olskich z dnia 20 wrze`nia 1996 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego we wsi Szymiszów w rejonie ulicy Li-

gonia. ｦ Plan ｭSzymiszów 1ｬŁ 
 

§ 30Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 31Ł UchwaJa wchodzi w wycie w terminie 30 dni 
od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie 

internetowej Gminy Strzelce Opolskie. 

 

Przewodnicząca Rady 

Teresa SmoleL
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIł257ł09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi 

Szymiszów - Osiedle 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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; 2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r. 

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

poz.1413), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 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), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

 

§ 1Ł Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi wniesione  
w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzel-

ce O”olskie we wsi Szymiszów - Osiedle. 

1. Burmistrz Strzelec Opolskich, zgodnie z art. 17 

pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 22 lutego 

2008 r. rozstrzygnąJ o uwzględnieniu nastę”ujących 
uwag: 

1) zJowonej ”rzez Klaudiusza Zimona, zamŁ ulŁ Piękna 
59, 47-161 Szymiszów - Osiedle. 

Tre`ć uwagi:  
skJadający uwagę wnioskuje o ”rzesunięcie linii roz-

graniczającej ”omiędzy terenami zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej MN-14 i zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z usJugami MU-5, (dz. nr ewid. 105, 

104, ark. mapy 1) zgodnie z przewidywanym podzia-

Jem nieruchomo`ciŁ 
S”osób rozstrzygnięcia: 
Postanawia się ”rzesunąć linię rozgraniczającą 

zgodnie z wniesioną uwagą w obrębie nieruchomo`ci 
wnioskodawcy; 

2) zJowonej ”rzez SoJtysa i Radę SoJecką w Szymiszowie - 
Osiedlu, z siedzibą ”rzy ulŁ Ligonia 40, 47-161 Szymiszów - 

Osiedle. 

Tre`ć uwagi:  
skJadający uwagę wnioskują o ”rzeznaczenie czę`ci 

dziaJki o nr ewidŁ 535ł2, arkŁ mapy 3, pod teren zieleni 

oraz utworzenie ogólnodostę”nego ”lacu zabaw i re-

kreacji dla dzieci. 

S”osób rozstrzygnięcia: 
Postanawia się w ramach terenu usJug komercyj-

nych U-2, za”isać w tek`cie ”lanu wymóg urządzenia 
zieleni o ”owierzchni nie mniejszej niw 35% powierzchni 

terenu, wraz z obowiązkiem w ramach zieleni urządzo-

nej wykonania placu zabaw.  

 

§ 2Ł Rada Miejska w Strzelcach O”olskich rozstrzy-

ga o nieuwzględnieniu uwagi zJowonej ”rzez Grzegorza 
Malcherka, zam. przy ul. Ligonia 14, 47-161 Szymi-

szów - Osiedle. 

Tre`ć uwagi:  
skJadający uwagę wnioskuje o usunięcie ”lanowanej 

drogi dojazdowej na odcinku dziaJki nr ewidŁ 182ł2, 
arkŁ ma”y 2Ł Planowana droga uniemowliwia wydziele-

nie nowej dziaJki oraz znacząco ogranicza mowliwo`ć 
dys”onowania nieruchomo`cią, ”omniejsza jej warto`ć, 
zwiększy ”oziom haJasuŁ 

S”osób rozstrzygnięcia: 
Przedmiotowa droga dojazdowa zostaJa za”rojek-

towana w celu obsJugi kwartaJu zabudowy mieszka-

niowej ”omiędzy ulicami Ligonia, Piękną i ZielonąŁ 
Obecnie ”owywszy obszar zabudowy, o szeroko`ci 

okoJo 200 m i dJugo`ci okoJo 900 m, nie posiada 

mowliwo`ci obsJugi komunikacyjnej wewnątrz, co 
uniemowliwia rozwój nowej zabudowy mieszkanio-

wej. Dlatego w projekcie miejscowego planu zago-

spodarowania ”rzestrzennego za”rojektowano drogę 
dojazdową, ”rzechodzącą ”rzez `rodek omawianego 

kwartaJu zabudowy, która umowliwi obsJugę okoJo 
50-sięciu dziaJek budowlanychŁ Za”rojektowana dro-

ga dojazdowa posiada od strony ”óJnocnej jedno 
istniejące wJączenie komunikacyjne do ul. Ligonia, 

jednakwe ze względu na znaczną dJugo`ć drogi (”o-

nad 900 m), konieczne byJo wyznaczenie drugiego 
przebicia komunikacyjnego od strony ”oJudniowej ｦ 

ulicy ZielonejŁ Jedyną niezabudowaną nieruchomo-

`cią dającą mowliwo`ć ”rzebicia komunikacyjnego to 
dziaJka nr 182ł2Ł Projektowana droga dojazdowa 

zabiera z ”owywszej dziaJki ”as terenu o szeroko`ci 
10 mŁ PozostaJa czę`ci dziaJki o ”owierzchni ”onad 
13 arów umowliwia jej zagos”odarowanie ”od zabu-

dowę mieszkaniowo - usJugowąŁ  
W związku z nieuwzględnieniem uwagi, wJa`cicie-

lowi nieruchomo`ci ”rzysJugują u”rawnienia, o któ-
rych mowa, o którym mowa w artŁ 36 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.). 

 

§ 3Ł Zmiany do ”rojektu miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego wynikające z roz”atrze-

nia uwag nie wymagają ”onowienia czynno`ci, o któ-
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rych mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

ZaJącznik nr 3  
do uchwaJy Nr XXXIł257ł09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

319 i Nr 225 poz. 1635; 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, 

poz. 1413) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 mar-

ca 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), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, 

poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, 

Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, poz.1218,  

Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, 

poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560, z 2008 r. 

Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 

1370) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), Rada Miasta  

w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ”rojekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzelce O”olskie we wsi Szymiszów ｦ Osiedle, 

”rzedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, polegające na: 
1) budowie sieci wodociągowej, 
2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

3) budowie i o`wietleniu ulic, 
4) urządzeniu zieleni w ”asie drogowym, 

5) wyku” gruntów ”od drogi gminne, 
6) urządzenie zieleni ”arkowej. 

 

§ 2Ł Zgodnie z ｭPrognozą skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymi-

szów ｦ Osiedleｬ, inwestycje, o których mowa w § 1, 

”olegać będą na: 
1) budowie sieci wodociągowej o dJugo`ci ok. 2816 m, 

2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dJugo`ci  
ok. 2959 m, 

3) wzniesieniu okŁ 40 sJu”ów o`wietleniowych na 
ok. 1 km ulic, 

4) budowie i modernizacji ok. 2,959 km ulic, 

5) wykonaniu nasadzeL drzew w ukJadzie sz”alero-

wym i urządzeniu okŁ 1,1836 ha trawników, 
6) wykonaniu terenu zieleni parkowej o pow. ok. 0,6 ha. 

 

§ 3Ł Szacunkowy koszt wykonania elementów wy-

mienionych w § 2 wyniesie: 

1) budowa sieci wodociągowej ｦ ok. 738 000 zJ, 
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ｦ ok. 1 228 000 zJ, 
3) budowa ulic - ok. 3 630 000 zJ, 
4) o`wietlenie ulic ｦ okŁ 651 000  zJ, 
5) urządzenie zieleni w ”asie drogowym  
                                                 - okŁ 38 000 zJ, 
6) urządzenie zieleni ”arkowej ｦ ok. 130 000 zJ, 
7) koszt wyku”u gruntów ”od drogi gminne  
                                                 ｦ okŁ 26 000 zJŁ 
2. Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen ma-

teriaJów i usJug obowiązujących w czasie realizacji in-

westycji i ustalony zostanie w drodze przetargu pu-

blicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z do-

chodów wJasnych Gminy bądu innych uródeJ finanso-

wania przewidzianych przepisami o finansach publicz-

nych. 

 


