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”owinno być dokonane w drodze ”rzetargu ”rze”rowa-

dzonego na zasadach okre`lonych ”rze”isami Kodeksu 
cywilnego. 

 

§ 3.1. źbycie, wydzierwawienie, wynajęcie, oddanie 
w uwytkowanie lub uwyczenie aktywów trwaJych wy-

maga zgody Prezydenta Miasta O”ola wyrawonej w 
formie zarządzenia na wniosek dyrektora zakJaduŁ 

2. Wniosek, o którym mowa w ustŁ 1, winien zawie-

rać: 
1) okre`lenie ”rzedmiotu zbycia, wydzierwawienia, 

wynajęcia, oddania w uwytkowanie lub uwyczenia ak-

tywów trwaJych; 

2) uzasadnienie celowo`ci zbycia, wydzierwawienia, 
wynajęcia, oddania w uwytkowanie lub uwyczenia ak-

tywów trwaJych; 

3) ”ozytywną o”inię rady s”oJecznej zakJaduŁ 
 

§ 4. Tracą moc uchwaJy:  
1) Nr XXIII/355/00 Rady Miasta Opola z dnia 27 

kwietnia 2000 rŁ w s”rawie okre`lenia zasad wydzier-

wawienia lub wynajęcia majątku trwaJego ”rzez samo-

dzielne ”ubliczne zakJady o”ieki zdrowotnej, zmieniona 
uchwaJą Nr XXXł433ł00 Rady Miasta O”ola z dnia 28 
wrze`nia 2000 rŁ oraz uchwaJą Nr XLVIł594ł01 Rady 
Miasta Opola z dnia 27 wrze`nia 2001 rŁ; 

2) Nr XLIII/567/01 Rady Miasta Opola z dnia 26 lip-

ca 2001 rŁ w s”rawie zasad zbycia majątku trwaJego 
”rzez samodzielne ”ubliczne zakJady o”ieki zdrowotnejŁ 

 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi 
Miasta Opola. 

 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od 

dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 

 

 

211 

 

UCHWAIA Nr XXXIV/466/2008 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu po byJej jednostce wojskowej przy ulŁ Śąbrowskiego w Prudniku 

 

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,  

Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  

Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 

poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,  

Nr 201, ”ozŁ 1237) oraz w związku z uchwaJą  
Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 

marca 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu ”o byJej jednostce wojskowej ”rzy 
ulŁ Śąbrowskiego w Prudniku, ”o stwierdzeniu zgodno-

`ci ”rojektu ”lanu ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Prudnik 

uchwalonym uchwaJą Nr XIIł174ł99 Rady Miejskiej w 
Prudniku z dnia 28 ”audziernika 1999 rŁ, Rada Miejska 
w Prudniku uchwala, co nastę”uje: 

 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne zmiany planu 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego dotyczącą czę`ci tere-

nów ”o byJej jednostce wojskowej ”rzy ulŁ Śąbrow-

skiego w Prudniku uchwalonego ”rzez Radę Miejską  
w Prudniku uchwaJą Nr XXIł187ł96 z dnia 29 lutego 
1996 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1996 r. Nr 5, poz. 

32), w zakresie ”rzedstawionym w tek`cie uchwaJy i w 
rysunku na ma”ie w skali 1: 1000, zwaną dalej ”lanem 
miejscowym. 

2. Obszary ”lanu miejscowego obejmują wyodręb-

nione tereny oznaczone granicami i literami na rysunku 

planu miejscowego oraz opisane symbolami cyfrowymi 

i literowymi:  
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1) obszar 1 ｦ oznaczony na rysunku: a ｦ b ｦ c ｦ d ｦ 

e - f, obejmujący tereny:  
a) do zmiany przeznaczenia: 4 KS, 5 KS,S-K, 5 KS-UR 

- na dziaJkach nr 2479ł3, 2480ł3, 2481ł3 i nr 2593ł3, 
2594/3 - opisane nowymi symbolami: 2-P,U i 3-U,  

b) ”ozostający wg ”rzeznaczenia ”lanu II, teren 
1PUT na dziaJce nr 2482ł3 o”isany nowym symbolem: 
1-P,U(T); 

2) obszar 2 ｦ oznaczony na rysunku: g ｦ h ｦ i ｦ j ｦ 

k ｦ l ｦ m - n, obejmujący tereny: 
do zmiany przeznaczenia: 44K, 45 ZP,ZI, 46 KS,S 

na dziaJkach nr 1641ł41, 2499ł48, 2538ł48, 
2539/48, 2540/48, 2541/48, 2542/48, 2616/3, 

2617/3, 2752/3, 2753/3, 2759/3, 2751/3, 2752/3 

oraz na czę`ci dziaJki - 2760/3 - opisane nowymi sym-

bolami: 4-U(ZP), 5-KP oraz 12-KD jako pas terenu dla 

poszerzenia ulicy 10 KL; 

3) obszar 3 ｦ oznaczony na rysunku: o ｦ p ｦ r ｦ s ｦ 

t ｦ u, obejmujący tereny: 

 do zmiany przeznaczenia: 48 K, 49 EC, 50 KS,S, 

52 US - na dziaJkach nr 2549ł3, 2550ł3, 2534ł3 - na 

czę`ci dziaJki, 2611ł3, 2750ł3 - na czę`ci dziaJki, - 

opisane nowymi symbolami: 6-KP, 7-P,U, 8-KP, 9-ZP, 

10-KDW i 11-KDW. 

3. Przedmiotem planu miejscowego w obszarach 

okre`lonych w ustŁ 2 są: 
1) ustalenie nowego przeznaczenia podstawowego 

terenów, oznaczonych:  
a) 2-P,U i 3-U - na cele usJug rzemie`lniczych i ob-

sJugi `rodków trans”ortu samochodowego - w miejsce 

terenów oznaczonych: 4 KS, 5 KS,S-K, 5 KS-UR w 

”odlegającym zmianie ”lanie I, 
b) 4-U(ZP) i 5-KP oraz 12-KD - na cele usJug handlu, 

skJadów, magazynów i ”arkingu oraz ”asa terenu na 
poszerzenie ulicy Legnickiej - w miejsce terenów ozna-

czonych: 45 źP,źI, 46 KS,S oraz czę`ci terenu 10 KL 
w ”odlegającym zmianie planie I,  

c) 6-KP, 7-P,U, 8-KP, 9-ZP, 10-KDW i 11-KDW - na 

cele ”rodukcyjne, skJadów i magazynów lub usJug ko-

mercyjnych z mieszkaniem wJa`ciciela oraz 2 zes”oJów 
garawy samochodów osobowych i terenów komunika-

cji, w miejsce terenów oznaczonych: 48 K, 49 śC, 50 

KS,S, 52 US w ”odlegającym zmianie ”lanie I; 
2) ustalenie ”rzeznaczenia ”odstawowego dla czę`ci 

terenu oznaczonego nowym symbolem: 1 P,U(T) - na 

cele ”rodukcyjne lub usJug komercyjnych i obsJugi 
`rodków trans”ortu samochodowego oraz rozbudowy 
stacji bazowej telefonii bezprzewodowej - w miejsce 

terenu oznaczonego: 5ŁKSŁUR(K) w ”odlegającym 
zmianie ”lanie I oraz wg ustaleL zmiany tego ”lanu, 
dokonanej uchwaJą Nr XXXVIIł406ł2005 Rady Miej-

skiej w Prudniku z dnia 30 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 48 ”ozŁ 1490) okre`lonego jako ”lan IIŁ  
4Ł Śla terenów objętych zmianą ”lanu, o których 

mowa w ustŁ 3, ustala się zasady zagos”odarowania 
”rzestrzennego okre`lone jako obowiązkowe w artŁ 15 
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

5Ł Granice obszaru objętego zmianą ”lanu zostaJy 
okre`lone na rysunku w skali 1: 1000, stanowiącym 
zaJącznik do niniejszej uchwaJy, zwanym rysunkiem 
planu miejscowego. 

 

§ 2Ł1Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego 
są: 

1) czę`ć tekstowa ”lanu stanowiącą tre`ć niniejszej 
uchwaJy; 

2) czę`ć graficzna, s”orządzona z wykorzystaniem 
urzędowych ko”ii ma”y zasadniczej w skali 1: 1000 
jako rysunek ”lanu miejscowego, stanowiący w grani-

cach o”racowania obszarów 1, 2 i 3 - zaJącznik nr 1 do 
uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
”rojektu zmiany ”lanu stanowiące zaJącznik nr 2 do 
uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 3 do 
uchwaJyŁ 

2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu są:  
1) ustalenia uchwaJy zmiany ”lanu wraz zaJącznika-

mi; 

2) ustalenia rysunku zmiany planu oznaczone na 

ma”ie oraz wyszczególnione i o”isane w wykazie ozna-

czeL na rysunku ｦ zaJącznik nr 1, obejmujące:  
a) granice obszarów objętych zmianą ”lanu, 
b) symbole cyfrowe numeracji terenów, 
c) symbole literowe przeznaczenia terenu, 

d) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu lub równych zasadach zagos”odarowania,  
e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

f) obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwator-

ską ustaloną w zmianie ”lanu miejscowego, 
g) nie”rzekraczalny zasięg szkodliwego oddziaJywa-

nia anten stacji bazowej.  

3. Elementy zagospodarowania i oznaczenia rysunku 

niewymienione w ustŁ 2 ”kt 2, mają charakter informa-

cyjny. 

 

§ 3Ł Uwytkowanie terenów dotychczasowego ”rze-

znaczenia oraz dotychczasowe wykorzystanie istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej, w zakresie 

równym od ustaleL ujętych w niniejszej uchwale regulu-

ją obowiązujące ”rze”isy odrębneŁ  
 

§ 4Ł1Ł Okre`lenia uwyte w niniejszej uchwale ozna-

czają: 
1) przepisy odrębne ｦ obowiązujące ”rze”isy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, Normy 

Branwowe, ”rze”isy ”rawa miejscowego obowiązujące 
na terenie województwa o”olskiego oraz ograniczenia 
w dys”onowaniu terenami wynikające z ”rawomoc-

nych decyzji administracyjnych; 
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2) przeznaczenie podstawowe ｦ rodzaj przeznacze-

nia terenu, które ”owinno ”rzewawać na danym terenie, 

wyznaczonym w rysunku ”lanu miejscowego `ci`le 
okre`lonymi bądu orientacyjnymi liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczonego stosownym symbolem litero-

wym; 

3) przeznaczenie uzupeJniające ｦ rodzaj przeznacze-

nia terenu, innego niw ”odstawowe, które uzu”eJnia lub 

wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu lecz nie 

wystę”uje samodzielnie na danym terenie; oznaczone 
stosownym symbolem literowym, podanym w nawiasie 

po symbolu przeznaczenia podstawowego; 

4) obiekty towarzyszące ｦ budynki pomocnicze, ga-

rawe, altany, baseny i oczka wodne, obiekty maJej ar-

chitektury oraz inne obiekty ”eJniące sJuwebną rolę wo-

bec podstawowej funkcji terenu lub budynku; 

5) urządzenia budowlane ｦ obiekty i urządzenia 
techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, ”rzyJącza, 
obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, 
place manewrowe i postojowe, parkingi, ogrodzenia, 

”lace ”od `mietniki, za”ewniające mowliwo`ć uwytko-

wania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalo-

nym w planie;  

6) usJugi komercyjne ｦ dziaJalno`ć ”odmiotów go-

s”odarczych `wiadczących usJugi dla ludno`ci w zakre-

sie handlu, gastronomii, rzemiosJa usJugowego, ochro-

ny zdrowia, weterynaryjne zwierząt maJych, oraz innej 
nieuciąwliwej dziaJalno`ci gos”odarczej, ”rowadzona w 
wydzielonym lokalu uwytkowym lub budynku, z za”ew-

nieniem niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów na dziaJce lub terenie wJasnym; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy - to jest okre`la-

jąca najmniejszą, do”uszczoną ”lanem odlegJo`ć od 
ulicy lub granicy dziaJki, której nowo”rojektowany lub 
przebudowywany budynek nie mowe ”rzekroczyć licem 
zasadniczej bryJy z wyjątkiem elementów takich jak: 
oka”y i gzymsy budynku o nie więcej niw 0,8 m, a 
”rzez ”ochylnie lub schody zewnętrzne o nie więcej niw 
1,3 m; 

8) wskaunik zabudowania dziaJki ｦ warto`ć liczbowa 
stosunku powierzchni zabudowy, liczonej w obrysie 

zewnętrznym murów wszystkich budynków zlokalizo-

wanych na dziaJce lub terenie, do ”owierzchni dziaJki 
lub terenu; 

9) powierzchnia biologicznie czynna ｦ grunt rodzimy 

”okryty ro`linno`cią na dziaJce budowlanej; 
10) `rodowisko ｦ ogóJ elementów ”rzyrodniczych, 

w tym takwe ”rzeksztaJconych w wyniku dziaJalno`ci 
czJowieka, a w szczególno`ci: ”owierzchnia ziemi, wo-

dy, ”owietrze, zwierzęta i ro`liny, krajobraz oraz klimat 
- okre`lony wg definicji ”rze”isu odrębnego; 

11) znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ od-

dziaJywania rodzaju ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, które wymagają obligato-

ryjnie s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodo-

wisko oraz oddziaJywania rodzaju ”rzedsięwzięć, dla 
których obowiązek s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywa-

niu na `rodowisko mowe być wymagany na ”odstawie 
obowiązującego ”rze”isu odrębnego; 

12) walory krajobrazowe i kulturowe `rodowiska ｦ 

warto`ci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturo-

we terenu i związane z nim elementy ”rzyrodnicze, 
uksztaJtowane ”rzez siJy ”rzyrody lub w wyniku dzia-

Jalno`ci czJowieka; 
13) przestrzeL publiczna - tereny ”rzylegJe do obsza-

rów ”lanu miejscowego, zawarte w obrębie linii rozgra-

niczających ulic oraz tereny stadionu s”ortowego i 
cmentarza; 

14) plan I podlegający zmianie ｦ miejscowy plan za-

gos”odarowania terenów ”o byJej jednostce wojskowej 
”rzy ulŁ Śąbrowskiego w Prudniku uchwalony ”rzez 
Radę Miejską w Prudniku uchwaJą Nr XXIł187ł96  
z dnia 29 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 1996 r. Nr 5, poz. 32); 

15) plan II podlegający zmianie ｦ zmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego prze-

strzennego miasta Prudnika, dotyczącego czę`ci tere-

nów ”o byJej jednostce wojskowej ”rzy ulŁ Śąbrow-

skiego w Prudniku, dokonana uchwaJą Nr XXXVIIł 
406/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1490). 

2. Okre`lenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów lub 
funkcji stosowane w ”lanie miejscowym, oznaczają 
odpowiednio: 

1) zabudowa produkcyjna, oznaczona symbolem P - 

budynek usJugowy lub zes”óJ takich budynków z ”rze-

znaczeniem dla funkcji ”rodukcyjnej, skJadowej i maga-

zynów usytuowany na wydzielonych dziaJkach lub te-

renach budowlanych wraz z przeznaczonymi dla po-

trzeb uwytkowników obiektami i urządzeniami budowla-

nymi towarzyszącymi, w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, zagos”odarowanie terenu oraz zieleL, z za”ew-

nieniem niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów uwytkowników na dziaJce lub terenie wJasnym; 
2) zabudowa usJugowa, oznaczona symbolem U - 

budynek usJugowy lub zes”óJ takich budynków z ”rze-

znaczeniem dla usJug komercyjnych handlu, rzemiosJa, 
obsJugi i na”raw `rodków trans”ortu samochodowego 
usytuowany na wydzielonych dziaJkach lub terenach 
budowlanych wraz z ”rzeznaczonymi dla ”otrzeb uwyt-

kowników obiektami i urządzeniami budowlanymi to-

warzyszącymi, w tym sieci infrastruktury technicznej, 
zagos”odarowanie terenu oraz zieleL, z za”ewnieniem 
niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników na dziaJce lub terenie wJasnym; 

3) zabudowa garawy i parkingów samochodowych, 

oznaczona symbolem KP ｦ ”ojedyncze lub ”oJączone w 
zes”oJy budynki naziemnych garawy dla samochodów 
osobowych, z indywidualnymi wjazdami do kawdego 
boksu, o jednolitych cechach i parametrach zabudowy 

usytuowane na wydzielonych terenach budowlanych 

wraz z przeznaczonymi dla ”otrzeb uwytkowników 
obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, 
w tym sieci infrastruktury technicznej, zagospodarowa-

nie terenu oraz zieleL, z za”ewnieniem niezbędnej ilo`ci 
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miejsca na dojazd, ”ostój i zawracanie dla samochodów 
osobowych i dostawczych na dziaJce lub terenie wJa-

snym; 

4) zieleL urządzona, oznaczona symbolem ZP - tere-

ny zieleni uwytku ”ublicznego jako ”rzeznaczenie ”od-

stawowe o funkcji rekreacyjnej, sportowej i ozdobnej 

źP wraz z urządzeniami ”laców s”ortowych, wy”o-

czynkowych i maJej architektury lub jako ”rzeznaczenie 
towarzyszące o funkcji izolacyjnej i ozdobnej (źP), 
urządzona drzewami i krzewami od”ornymi na zanie-

czyszczenia `rodowiska, usytuowana na wydzielonym 
pasie terenu przeznaczenia podstawowego; 

5) stacja telefonii bezprzewodowej, oznaczona sym-

bolem (T) ｦ jako ”rzeznaczenie towarzyszące, obiekt 
istniejący skJadający się z wiewy antenowej o wysoko-

`ci okŁ 35,0 m, budynku kontenerowego stacji bazo-

wej, ogrodzenia terenu z dopuszczeniem ograniczonego 

zwiększenia mocy urządzeL nadawczych oraz nadbu-

dowy wiewy do 45,0 m oraz; dostę” i dojazd ”o`redni  
z terenu 1-P,U(T);  

6) mieszkanie towarzyszące ｦ funkcja towarzysząca 
zabudowie P lub U, jako lokal mieszkalny lub aparta-

ment sJuwbowy s”eJniający warunki dla zamieszkania 
ludzi do”uszczone ”rze”isem odrębnym, ”eJniące sJu-

webną funkcję wobec ”odstawowego ”rzeznaczenia 
obiektu, w tym równiew ”omieszczenia mieszkalne 
”rzeznaczone dla wJa`ciciela i ”racowników zakJadu 
”rodukcyjnego i usJugowego, n”Ł jako funkcja towarzy-

sząca budynkowi na terenie 7-P,U. 

3. SformuJowanie - ｭzaleca sięｬ, uwyte w ”rze”isach 
niniejszej uchwaJy nie okre`la obligatoryjnego nakazu 
lub obowiązku wykonania ｭzaleconegoｬ uregulowania 
jako wymaganego warunku planu ｦ jest to ustalenie 

wskazujące na mowliwo`ć optymalnego wyboru rozwią-
zania wg warunków okre`lonych ”lanemŁ 

4. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i za-

gos”odarowaniu ”rzestrzennym z ”óuniejszymi zmianami 
oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ Prawo budowlane  
z ”óunŁ zmŁ oraz z ”rze”isami wykonawczymi do tej 
ustawy; 

3) ustawami związanymi z ”lanowaniem i zagos”o-

darowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczy-

mi do tych ustaw. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 5Ł1Ł Śla wyznaczonych terenów w granicach ”la-

nu miejscowego ustala się nastę”ujące rodzaje ”rze-

znaczenia ”odstawowego, uzu”eJniającego lub do”usz-

czalnego, oznaczone w tek`cie i rysunku ”lanu miej-

scowego nastę”ującymi symbolami literowymi: 
1) P - tereny zabudowy ”rodukcyjnej, skJadowej i 

magazynów;  
2) U - tereny zabudowy usJug komercyjnych w tym 

obsJugi i na”raw samochodów oraz usJug bytowych; 

3) KP - tereny zabudowy garawy i ”arkingów samo-

chodowych; 

4) ZP - tereny zieleni urządzonej lub jako ”rzezna-

czenie towarzyszące (ZP); 

5) (T) - wydzielony teren stacji telefonii bezprzewo-

dowej (T) w granicach terenu 1-P,U(T); 

6) KDW - tereny ulic wewnętrznych o funkcji dojazdowejŁ 
7) KD - wydzielony pas terenu na poszerzenie ulicy 

Legnickiej, jako przeznaczenie podstawowe pasa terenu 

12-KŚ, doJączonego ulicy 10 KL ustalonej w ”lanie I 
”oza obszarami ”odlegającym zmianieŁ 

2. W obrębie kawdego terenu o ustalonym w ”lanie 
miejscowym przeznaczeniu zakazuje się realizacji zabu-

dowy lub trwaJego zagos”odarowania o innym ”rze-

znaczeniu, niw to które okre`lono w ”lanie miejscowymŁ 
3. Uwytkowanie terenów dotychczasowego ”rzezna-

czenia oraz utrzymanie i uwytkowanie zabudowy i infra-

struktury technicznej w stanie dotychczasowym, w 

zakresie równym od ustaleL ujętych w niniejszej uchwa-

le regulują obowiązujące ”rze”isy odrębneŁ 
 

ŚziaJ II  
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach planu 

miejscowego 

 

RozdziaJ 1  
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

 

§ 6Ł1Ł W granicach ”lanu miejscowego zakazuje się 
realizacji: 

1) nowych obiektów handlowych o ”owierzchni 
s”rzedawy ”owywej 400 m² bez zachowania okre`lonej 
prawem procedury; 

2) nowych stacji bazowych telefonii komórkowej 
oraz rozbudowy i zwiększania mocy istniejącej stacji 
ponad warunki ustalone w planie miejscowym; 

3) wolnostojących masztów antenowych na tere-

nach zabudowy usJugowej, garawowej i zieleniŁ  
2. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze ”lanu 

przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko i wymagających obligatoryjnie 
s”orządzenia ra”ortu w rozumieniu ”rze”isów ustawy 
Prawo ochrony `rodowiska ｦ za wyjątkiem inwestycji 
celu ”ublicznego, budowli ukJadu komunikacyjnego oraz 
sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej, w 
tym rozbudowy istniejącej stacji bazowej telefonii bez-

”rzewodowej wg ”arametrów okre`lonych w dotych-

czas ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu w zakresie 
ochrony `rodowiska, ”odlegających budowie, ”rzebu-

dowie i rozbudowie w obszarze planu. 

3. źakazuje się w obszarze ”lanu skJadowania, ma-

gazynowania i ”rzetwórstwa od”adów niebez”iecz-

nych, od”adów innych niw niebez”ieczne oraz surow-

ców wtórnych w tym szczególnie od”adów zwierzę-
cych, chemicznych i poprodukcyjnych oraz zJomowania 
samochodówŁ 
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4. Ustala się zakaz lokalizacji otwartych ”laców 
skJadowych i otwartego skJadowania materiaJów syp-

kich mogących być uródJem za”ylenia i zanieczyszcze-

nia powietrza ｦ skJadowanie i magazynowanie takich 
materiaJów musi odbywać się w zamkniętych obiektach 
kubaturowych. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów skJadowania 
i magazynowania oraz obrotu ”roduktami s”owywczymi 
w obszarze strefy ochronnej istniejącego cmentarza, 
ustalonej ”lanem miejscowym dla terenów wy”osawo-

nych w sieć wodociągową w odlegJo`ci 50,0 m od 
granicy cmentarza.  

6. W granicach ”lanu miejscowego zakazuje się 
prowadzenia gospodarczego chowu i hodowli oraz han-

dlu zwierzętamiŁ 
 

RozdziaJ 2   

Granice i sposoby zagospodarowania terenów pod-

legających ochronie na podstawie przepisów odrębnych  
 

§ 7Ł W obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują te-

reny lub obiekty ”odlegające ochronie, ustalone na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, a to: 

a)  terenów górniczych, 
b)  terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi. 

 

§ 8Ł Okre`la się jako teren zagrowony osuwaniem się 
mas ziemnych: 

1) skar”ę dawnej strzelnicy, ”oJowoną ”rzy granicy z 
terenem zabudowy garawowej 8-KP i produkcyjno-

usJugowej 7-P,U, na terenie zieleni izolacyjnej - ozna-

czonym jako 9-ZP; 

2) nakazuje się utrzymać na terenie okre`lonym w 
”kt 1, który mowe być narawony na osuwanie i obrywa-

nie się gruntu skar”y ustalone ”lanem ”rzeznaczenie i 
uwytkowanie terenu oraz zachować zakaz wznoszenia 
obiektów budowlanych ”rzekraczających ustaloną nie-

przekraczalną linię zabudowy na terenach oznaczonych 
ｦ P, U i KP, za wyjątkiem budowli sJuwących umocnie-

niu i odwodnieniu skarpy. 

 

§ 9Ł Obszar ”lanu miejscowego nie jest ”oJowony w 
granicach zasięgu gJównych zbiorników wód ”odziem-

nych GźWP oraz terenów, dla których obowiązują de-

cyzje administracyjne okre`lające szczególne wymogi 
ochrony lub zasady gos”odarowania, okre`lone dla 
takich obszarów chronionych w ”rze”isach odrębnychŁ 

 

RozdziaJ 3  

źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

 

§ 10Ł Okre`la się ogólne zasady ochrony `rodowi-

ska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego, które nalewy 
stosować w obszarze ”lanu, res”ektując nakazy i zaka-

zy obejmujące:  

1. W zakresie ochrony zasobów i czysto`ci wód 
podziemnych: 

1) nakazuje się bezwzględnie chronić ”rzed zanie-

czyszczeniem ”oziomy wodono`ne i ”rzy”owierzch-

niowe wody ”odziemne wg wymogów ”rze”isów od-

rębnych; 
2) `cieki o”adowe z utwardzonych ”owierzchni ”ar-

kingów samochodowych i ”laców manewrowych nale-

wy neutralizować na miejscu do ”arametrów zwykJych 
`cieków o”adowych i dopiero po neutralizacji odpro-

wadzać do wskazanych odbiorników ”owierzchnio-

wych lub do sieci kanalizacji deszczowej; 

3) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady uregu-

lowaL gos”odarki wodno - `ciekowej i systemów infra-

struktury technicznej, okre`lone w § 20 - 28 niniejszej 

uchwaJyŁ 
2. W zakresie zachowania wJa`ciwego standardu ja-

ko`ci ”owietrza: 
1) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urządzeL, 

których funkcjonowanie ”owoduje ”rzekroczenie ”o-

ziomu do”uszczalnego haJasu zewnętrznego, mierzone-

go na granicach sąsiednich terenów ”rzeznaczenia ”od-

stawowego ”odlegających ochronie ”rzed haJasem, 
stosownie do ”arametrów okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych; 

2) dziaJalno`ć usJugowa lub ”rodukcyjna ”rowadzo-

na na terenach, w budynkach lub lokalach uwytkowych, 
nie mowe ”owodować zanieczyszczeL ”owietrza uciąw-
liwych lub ”rzekraczających normy okre`lone w ”rze”i-

sach odrębnych; 
3) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady uregu-

lowaL gos”odarki cie”lnej, okre`lone w § 25 niniejszej 
uchwaJyŁ 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1) nakazuje się ”race niwelacyjne związane z reali-
zacją obiektów budowlanych i zagos”odarowaniem 
terenu ograniczyć do niezbędnego minimum;  

2) nakazuje się ”rzed realizacją obiektów budowla-

nych zdjęcie wierzchniej, ”róchniczej warstwy gruntu i 
wJa`ciwe jej zagos”odarowanie na miejscu budowy lub 

wykorzystanie na innym wskazanym miejscu; 

3) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady uregu-

lowaL gos”odarki od”adami, okre`lone w § 24 niniej-

szej uchwaJyŁ 
4. W zakresie ochrony przyrody: 

1) zakazuje się w”rowadzania do miejscowego `ro-

dowiska ”rzyrodniczego obcych mu gatunków ro`lin, 
zwierząt i grzybów, a takwe ich form rozwojowych; 

2) zaleca się realizować nowe nasadzenia zieleni 
uwytkowej i ozdobnej, w o”arciu o dobór rodzimych 
gatunków, ”owszechnie re”rezentowanych w miej-

scowym `rodowisku;  

3) nakazuje się zachować i chronić nasadzenia 
drzew na terenach przeznaczenia podstawowego oraz 

w ciągach ulicznychŁ 
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5. W zakresie ochrony ludzi przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym niejonizującym: 
1) ustala się dla istniejącej stacji bazowej telefonii 

bezprzewodowej BTS-53 169 Prudnik, ”racującej w 
systemie EraGSM, na terenie 1-P,U(T) o dotychczaso-

wych parametrach technicznych - mocy 15 W i często-

tliwo`ci 30 kHz - 300 GHz stacji i poziomie promienio-

wania niejonizującego nie”rzekraczającego wskaunika 
S= 0,1 W/m2 oraz ”oziomie wystę”owania mowliwych 
zagroweL, emitowanych na istniejącej wysoko`ci 35,6 m 

ｦ okre`lonych wg dotychczasowej oceny oddziaJywa-

nia na `rodowisko stacji ｦ mowliwo`ć jej rozbudowy w 
na warunkach i w zakresie okre`lonym ”ostanowieniem 
Wojewody O”olskiego nr _RŁIIIŁMŚŁ6613-119/07 z 

dnia 8 sierpnia 2007 r.;  

2) do”uszcza się zwiększanie mocy i nadbudowę 
wiewy antenowej do wysoko`ci 45,0 m w istniejącej 
stacji ”rzekaunikowej telefonii bez”rzewodowej BTS-53 

169 Prudnik zlokalizowanej na terenie 1-P,U(T) - do 

caJkowitej mocy ”romieniowania izotro”owego 23 000 W 

i częstotliwo`ci 30 kHz - 300 GHz, pod warunkiem 

zainstalowania anten sektorowych i radioliniowych oraz 

utrzymania szkodliwego zasięgu oddziaJywania ”ola 
elektromagnetycznego w przestrzeni powietrznej tj. w 

miejscach niedostę”nych dla ”rzebywania ludzi, na 
wysoko`ci: 

a) ”owywej 26,3 m n”t - o maksymalnym zasięgu w 
”oziomie do odlegJo`ci 51,8 m, 

b) ”owywej 40,0 m n”t - o maksymalnym zasięgu w 
”oziomie do odlegJo`ci 45,3 m; 

3) zakazuje się na obszarach planu miejscowego lo-

kalizacji nowych stacji ”rzekaunikowych lub dalszego 
zwiększanie mocy i wysoko`ci wiewy antenowej stacji 
”rzekaunikowej telefonii bez”rzewodowej BTS-53 169 

Prudnik, ponad parametry ustalone w pkt 2; 

4) nie ustala się wokóJ urządzeL elektroenergetycz-

nych _N (urządzenia i obiekty stacji transformatoro-

wych) strefy ochronnej II sto”nia, w której czas ”rze-

bywania ludzi byJby ograniczonyŁ 
6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się na terenach 2-P,U, 3-U i 4-U(ZP) 

przy remontach i przebudowie istniejących obiektów 
zabytkowych objętych ochroną ustaloną w ”lanie miej-

scowym utrzymać warunki okre`lone w § 12; 
2) nakazuje się na terenach 2-P,U, 3-U i 4-U(ZP) po-

Jowonych w obszarze zabytkowego zes”oJu koszarowe-

go ”rzy ulŁ Śąbrowskiego, objętego strefą ochrony 
konserwatorskiej ｭBｬ ustaloną w nie”odlegającej zmia-

nie czę`ci ”lanu I, ”rojektowaną i ”rzebudowywaną 
zabudowę harmonijnie wkom”onować w krajobraz kul-

turowy, uwzględniając jego walory cechy zabudowy i 
wglądy widokoweŁ 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego 

 

§ 11Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem miejscowym 
nakazuje się res”ektowanie wymogów ochrony Jadu 

”rzestrzennego i zasad jego ksztaJtowania, zgodnie z 
ustaleniami tego planu. 

2. Ochrona Jadu ”rzestrzennego i jego ”rawidJowe 

ksztaJtowanie winno być realizowane ”o”rzez: 
1) zachowanie ustalonego planem miejscowym ro-

dzaju ”rzeznaczenia terenów zawartych w liniach roz-

graniczających, ”rzeznaczonych ”od zagos”odarowanie 
i zabudowę oraz zieleL; 

2) ”rzestrzeganie okre`lonych ”lanem miejscowym 

linii zabudowy, standardów ”rzestrzennych, ”arame-

trów i cech zabudowy, skali i formy ”lanowanej lub 
”rzebudowywanej zabudowy oraz wskauników wyko-

rzystania i zagos”odarowania terenów w obrębie wy-

znaczonych dla nich linii rozgraniczających; 
3) ochronę i wJa`ciwą ”ielęgnację istniejącej zieleni 

oraz ”rawidJową jej kom”ozycję w obrębie terenów 
zieleni i zabudowy; 

4) ”eJne res”ektowanie ustalonych ”lanem miejsco-

wym wymogów ochrony `rodowiska, krajobrazu kultu-

rowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 
3. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ochrony i 

ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
1) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbudowę 

lub nadbudowę oraz zmianę s”osobu uwytkowania ist-

niejących budynków zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
oraz na warunkach ustalonych w planie miejscowym,  

z zastrzeweniem ustaleL o których mowa w § 11 i § 12 
uchwaJy; 

2) do”uszcza się, budowę nowych budynków, która 
nie mowe naruszyć ustalonych w ”lanie miejscowym 
wskauników zabudowy, liczby kondygnacji, wysoko`ci, 
geometrii dachu, linii zabudowy i szeroko`ci elewacji 
frontowej, z zastrzeweniem ustaleL o których mowa  
w § 11 i § 12 uchwaJy; 

3) nakazuje się dostosowanie obiektów w zabudo-

wie ”rodukcyjnej i usJugowej do ”otrzeb osób nie”eJno-

s”rawnych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
4) nie do”uszcza się, dla istniejących terenów zabu-

dowanych, które ”osiadają mniejsze niw ustalone w 
”lanie wskauniki ”owierzchni biologicznie czynnej, ”o-

mniejszania tej powierzchni; 

5) nalewy sytuować nowe budynki i budowle zgodnie 
z ustalonymi obowiązującymi i nie”rzekraczalnymi li-

niami zabudowy okre`lonymi w tek`cie lub na rysunku 
planu miejscowego; 

6) do”uszcza się utrzymanie istniejących budynków 
usytuowanych ”rzy granicy dziaJek; 

7) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytuować, 
utrzymując ustalony ”lanem kierunek kalenicy i zacho-

wując ”oJowenie elewacji frontowej: 
a) równolegJe lub ”rosto”adJe do frontowej granicy 

dziaJek o ksztaJcie ”rostokątnym lub zbliwonym oraz do 
budynków istniejących,  

b) indywidualnie, na dziaJkach narownych i w ”lom-

bach zabudowy, nawiązując się do usytuowania są-
siedniej zabudowy, jej cech i ”arametrów; 

8) ustala się, dla zabudowy zwartej segmentowej, 
”rzy jej budowie i ”rzebudowie obowiązek zachowania 
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dla wszystkich segmentów lub lokali uwytkowych caJe-

go budynku - jednolitych ”arametrów i cech architekto-

nicznych dotyczących: gabarytów, formy dachu, koloru 
”okrycia dachowego, ”odziaJów stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz kolorystyki i materiaJu elewacjiŁ 

4. Ustala się stosować szczegóJowe zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego dla ”oszczególnych 
terenów oznaczonych numerem i symbolem literowym, 

okre`lone w § 29 - 37 uchwaJyŁ  
 

RozdziaJ 5   

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóJczesnej  
 

§ 12Ł1Ł Nakazuje się, na zasadach okre`lonych w 
”lanie miejscowym i ”rze”isach odrębnych, chronić 
zabytkowe obiekty architektury objęte ochroną ustalo-

ną w ”lanie miejscowym, okre`lone w tek`cie i ozna-

czone na rysunku planu miejscowego stosownym 

oznaczeniem graficznym. 

2. Obiekty architektury i budownictwa o cechach 

zabytkowych objęte ochroną konserwatorską ustaloną 
w ”lanie miejscowym, ”oJowone w zabytkowym zes”o-

le koszarowym ”rzy ulicach JŁ Śąbrowskiego i Legio-

nów, obejmują: 
a) budynek koszarowy stajenno - garawowy z 2 ”oJŁ 

XIX wŁ ”oJowony na terenie oznaczonym 2-P,U, dwu-

kondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostoką-
ta, przekryty niskim (do ok. 10o spadku) dwuspado-

wym dachem w ukJadzie kalenicowym, o ”okryciu ”a”ą 
na deskowaniu; elewacja frontowa ｦ wschodnia, od 

strony dziedziLca 15-osiowa w partii parterowej - z 

bramami o Jękach odcinkowych i 30-osiowa na ”iętrze 
ｦ ze zdwojonymi oknami o zamknięciach Jękami odcin-

kowymi rozmieszczonymi symetrycznie na osiach par-

teru, na ”rzemian jako okna wielkie i maJe; elewacja 
tylna ｦ zachodnia, o analogicznym z eŁ frontową ukJa-

dzie kom”ozycji otworów lecz z oknami w parterze oraz 

z ryzalitem w narowniku ”óJnocno - zachodnim; elewa-

cje szczytowe: ｦ ”oJudniowa, 5-osiowa, z trzema `le-

”ymi oknami zwieLczonymi Jękami odcinkowymi, - ”óJ-
nocna, 6-osiowa z jedną bramą w ”arterze ”o stronie 
ryzalitu; wystrój elewacji: ”arter w czerwonej cegle 

licowej, ”iętro: ”Jaskie ”ilastry ”oJączone ”od gzymsem 
listwą gzymsową w cegle licowej ”rzedzielone ”olami 
w tynku gJadkim, oka” drewniany z rynną wiszącą, 
detal elewacji skromny ceglany; obok budynku przy 

”oJudniowej, zachodniej i ”óJnocnej (mur cmentarza) 
granicy dziaJki znajduje się ”rzynalewny ogrodzeniowy 
mur ceglany; przed budynkiem jezdnia z kostki grani-

towej; w czę`ci ”óJnocnej od strony wschodniej 2 li”y, 
od strony wschodniej 1 lipa - wiek drzew ok. 100 lat; 

obecna funkcja - budynek usJugowy; usytuowany na 
dziaJce nr 2479ł3,  
-  ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt dachu 

oraz ukJad, materiaJ i forma elewacji; w otoczeniu ｦ 

brukowana jezdnia i 3 okazy starodrzewu, 

b) mur ogrodzeniowy dawnych koszar, ceglany o 

wysoko`ci okŁ 2,0 m, z ”ilastrami ”oJączonymi ”Jaskim 
gzymsem i ”olami wy”eJnionymi cegJą licową lub cegJą 
otynkowaną, nakryty gzymsem ceglanym ”rofilowanym 
odsadzkami oraz z ceglanymi filarami narownymi i bra-

mnymi z cegJy nakrytymi czteros”adowymi cza”ami 
kamiennymi; usytuowany przy zachodniej granicy dzia-

Jek nr 2479ł3, 2593ł3, 2594ł3 oraz ”rzy granicy ”o-

między dwoma ”ierwszymi dziaJkami, a od strony ”óJ-
nocnej dziaJek nr 2479ł3, 2480ł3, 2481ł3 i 2482ł3 
jako mur cmentarza;  

-  ochronie ”odlega mur ceglany, ukJad, forma i ma-

teriaJ elewacji, 
c) budynek koszarowy gospodarczo - garawowy z  

2 ”oJŁ XIX wŁ ”oJowony na terenie oznaczonym 4-U(ZP), 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie 2 

ws”óJosiowych ”rostokątów o równych wysoko`ciach 
kondygnacji, z ”rzybudowanym ws”óJosiowo od ”oJu-

dnia, ws”óJczesnym z 2 ”oJŁ XX wŁ, ”arterowym bu-

dynkiem usJugowym, ”rzekryty niskim (do okŁ 10o 

s”adku) dwus”adowym dachem w ukJadzie kalenico-

wym, o ”okryciu ”a”ą na deskowaniu; szczytowa ele-

wacja wej`ciowa z frontem od strony ulicy 11KL, w 
partii szczytowej 6-osiowa - z 3 drzwiami i 3 oknami 

zwieLczonymi Jękami odcinkowymi, elewacje boczne 5-

osiowe: zachodnia ｦ ze zdwojonymi, ”o dwa na kawdej 
osi, oknami (obecnie za`le”ionymi) o zamknięciach 
Jękami odcinkowymi i z ceglanymi ”ara”etami okien, 
elewacja wschodnia ｦ 5 otworów bramowych, obecnie 
za`le”ionych; wystrój budynku: wszystkie elewacje 
gJadkie w czerwonej cegle licowej, szczyty zakoLczone 
attyką muru ogniowego nakryte ceglanymi ”ara”etami, 
gzymsy profilowane z odsadzek ceglanych wsparte na 

ceglanych konsolkach oka” z rynną lewącą, detal ele-

wacji skromny ceglany; obecnie budynek usJugowy; na 
czę`ci dziaJki nr 2760ł3, 
– ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt dachu 

oraz ukJad, materiaJ i forma elewacjiŁ 
3. Okre`la się zakres ochrony konserwatorskiej usta-

lonej ”lanem miejscowym, obiektów zabytków nieru-

chomych, z uwzględnieniem ustaleL ustŁ 4, ”olegający 
na utrzymaniu tych obiektów w nalewytym stanie tech-

nicznym oraz przy dokonywaniu remontu, renowacji i 

rekonstrukcji - zachowanie:  

1) ksztaJtu bryJy, formy architektonicznej i wystroju; 

2) ukJadu elewacji z ”odziaJami ”ionowymi i ”ozio-

mymi, wykrojem otworów okien i drzwi; 
3) konstrukcji, materiaJu i faktury `cian, skle”ieL i 

pokrycia dachu; 

4) ”ortali i obramieL, detali architektonicznych, zdo-

bieL i dekoracji elewacji;  
5) ksztaJtu i ”odziaJów stolarki otworowej bram, 

drzwi i okien; 

6) ”rzynalewnych nawierzchni i bruków oraz okazów 
starodrzewu; 

7) murów ogrodzeniowych i filarów bram wjazdo-

wych. 
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4. Śo”uszcza się remont i ”rzebudowę obiektów ob-

jętych ochroną konserwatorską ustaloną w ”lanie miej-

scowym wymienionych w ust. 2, dokonywane przy 

uwzględnieniu zasad okre`lonych w ustŁ 3 stosowa-

nych do czę`ci historycznej obiektu; zakazuje się roz-

biórki, rozbudowy i nadbudowy tych obiektówŁ  
5. Śo”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ustŁ 3 i ustŁ 4, 

po uzyskaniu opinii lub uzgodnienia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytkówŁ  
6. W obszarze ”lanu miejscowego nie wystę”ują 

dobra kultury ws”óJczesnej wymagające ochronyŁ 
 

RozdziaJ 6  

Ogólne wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznej  

 

§ 13Ł1Ł Okre`la się jako ”rzestrzeL ”ubliczną teren 
zieleni urządzonej - oznaczony 9-ZP oraz pas terenu na 

planowane poszerzenie ul. Legnickiej ｦ oznaczony 12-

KŚ, ”oJowone w obszarze ”lanu miejscowegoŁ  
2. Przestrzenie ”ubliczne, wystę”ujące jako ”rzyle-

gające do granic terenów objętych ”lanem miejscowym 
są to ”asy dróg ”ublicznych, oznaczone w ”lanie I, jako 
ulice: bez nazwy oznaczone symbolami 3 KL i 11 KL, 

ulŁ Legnicka oznaczona symbolem 10 KL i ulŁ SJowiaL-
ska oznaczona symbolem 12 KD.  

3. Wymagania dotyczące ksztaJtowania ”rzestrzeni 
”ublicznych, ”oJowonych na terenach 9-ZP i 12-KD oraz 

dla terenów ”rzylegających do ”rzestrzeni ”oJowonych 
”oza obszarem ”lanu miejscowego, okre`la się nastę”u-

jąco: 
1) zakazuje się ”rzeznaczanie elewacji budynków i 

ogrodzeL na terenach przeznaczenia podstawowego od 

strony przestrzeni publicznych na cele zagospodarowa-

nia i umieszczania komercyjnych reklam ”odmiotów 
usytuowanych poza obszarem planu; 

2) do”uszcza się, na terenach ”lanu miejscowego 
umieszczanie tablic reklamowych na przylegających do 
”rzestrzeni ”ublicznej elewacjach budynków, ogrodze-

niach i innych no`nikach od strony tych terenów, wy-

Jącznie jako bez”o`rednio związanych z nazwą wJasną 
firmy lub ”rzeznaczeniem obiektu i jego czę`ci za zgodą 
zarządcy terenów ”rzestrzeni ”ublicznych. 

 

RozdziaJ 7   

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu  

 

§ 14Ł Śla wyodrębnionych w ”lanie miejscowym te-

renów o okre`lonym ”rzeznaczeniu ”odstawowym, 
uzu”eJniającym lub do”uszczalnym, obowiązujące ”a-

rametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz za-

gos”odarowania terenu, zostaJy okre`lone w ustale-

niach szczegóJowych i są zawarte w § 30 - 37 dziaJu 
IV niniejszej uchwaJyŁ  

RozdziaJ 8  

źasady oraz warunki scalania i podziaJu nierucho-

mo`ci  
 

§ 15Ł1Ł Wydzielenie obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej 
z ”rzeznaczeniem na ”rojektowane ciągi komunikacyj-

ne, usJugi ”ubliczne, zieleL ”ubliczną i izolacyjną oraz 
dokonanie ”odziaJu terenu nieruchomo`ci niezabudo-

wanych na dziaJki budowlane nakazuje się dokonać na 
”odstawie ustaleL ”lanu miejscowego po przeprowa-

dzeniu ”odziaJu nieruchomo`ci, w ”rzy”adkach ko-

niecznych ”o dokonaniu scalenia gruntów w o”arciu o 
”rocedury okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Śo”uszcza się zmiany granic terenów ustalonych 
planem miejscowym w przypadkach uzasadnionych 

”rojektami zagos”odarowania terenów inwestycji celu 
”ublicznego na zasadach ustalonych w § 16Ł 

3.  źakazuje się wydzielanie dziaJek niemających do-

stę”u do drogi ”ublicznej, za wyjątkiem ”rzy”adków 
”owiększenia ”owierzchni istniejącej dziaJki, mającej 
dostę” do takiej drogiŁ 

4. Nie ustala się obowiązku scalania nieruchomo`ci 
objętych ustaleniami ”lanu miejscowegoŁ 

 

§ 16Ł1Ł W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci naka-

zuje się utrzymać okre`lone w rysunku ”lanu miejsco-

wego linie rozgraniczające terenów o ustalonym prze-

znaczeniu oraz ”oJowonych w obszarach ”rzylegJych, 
terenów ukJadu komunikacyjnego, szeroko`ci ”asów 
drogowych ulic, a takwe res”ektować zasady ”odziaJu 
tych terenów na dziaJki budowlane, okre`lone liniami 
wewnętrznego ”odziaJuŁ 

2. Ustala się ogólne zasady i warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci objętych ”lanem miejscowym w s”osób na-

stę”ujący:  
1) zgodnie z ogólnymi zasadami ”odziaJu w ”rzy”ad-

ku ustalenia na rysunku ”lanu linii rozgraniczających 
wewnętrznego ”odziaJu; 

2) uwzględniając okre`lone warunki w ustaleniach 

szczegóJowych uchwaJy, od”owiednio dla ”oszczegól-

nych terenów; 
3) szeroko`ci frontów oraz boczne granice istnieją-

cych dziaJek na terenach P, U i KP nalewy utrzymać wg 
istniejących ”odziaJów geodezyjnych w s”osób uwi-

doczniony na mapie zasadniczej w rysunku planu; 

4) do”uszcza się zmianę ”oJowenia i ”rzebieg linii 
rozgraniczających wewnętrznego ”odziaJu, zachowując 
ustalony ich kierunek i nie ”owodując zmiany ”o-

wierzchni ”ro”onowanych nowych dziaJek na terenie 
przeznaczenia podstawowego, oznaczonego numerem i 

symbolem literowym, o więcej niw o 10%Ł  
3. Śo”uszcza się odstę”stwo od okre`lonych w 

ustaleniach szczegóJowych ”lanu zasad lub zakazu 
”odziaJu w ”rzy”adku, gdy wydzielenie nieruchomo`ci 
ma na celu ”o”rawę warunków zagos”odarowania 
terenu dziaJek ”rzylegJych, ”rzez ”rzyJączenie dziaJek 
niedających się zagos”odarować samodzielnie w s”o-

sób racjonalny zgodnie z ustaleniami ”lanu lub ”rze”i-
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sami odrębnymi w zakresie gos”odarki nieruchomo-

`ciamiŁ 
4. Śo”uszcza się, na terenach ”rzeznaczenia ”od-

stawowego oznaczonych symbolami P, U i KP, doko-

nywanie wydzieleL geodezyjnych dziaJek dla obiektów i 
urządzeL infrastruktury technicznej, o wielko`ci ustalo-

nej w dostosowaniu do ”arametrów technicznych tych 
obiektów i urządzeL o ”owierzchni do 30 m2, pod wa-

runkiem za”ewnienia wydzielonym nieruchomo`ciom 
dostę”u do drogi ”ublicznej oraz s”eJnieniu warunków 
”rze”isów odrębnychŁ 

5. Ustala się najmniejsze, ”rzy wydzielaniu nowych 
dziaJek budowlanych, ”owierzchnie i ”arametry: 

a) dla nowej zabudowy usJugowej P i U - 1500 m² 
”rzy najmniejszej szeroko`ci frontu dziaJki wynoszącej 
30,0 m, 

b) w istniejącej zabudowie usJugowej U - nakazuje 

się utrzymać istniejące ”owierzchnie dziaJek i szeroko-

`ci frontów wg ”odziaJów w istniejących granicach 
dziaJek oraz do”uszczenia okre`lone w ustŁ 3Ł 

6. Projekty ”odziaJu nieruchomo`ci winny być o”ra-

cowane na podstawie rysunku planu miejscowego lub 

w oparciu o projekty zagospodarowania terenu sporzą-
dzone ”rzez osoby ”osiadające u”rawnienia do ”rojek-

towania w architekturze lub innej stosownej specjalno-

`ciŁ 
 

RozdziaJ 9  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 17Ł1Ł Tereny lub obiekty ”rzewidziane do nowego 
przeznaczenia, do czasu realizacji planu miejscowego 

mogą być uwytkowane i zagos”odarowane bez zmian w 
s”osób dotychczasowy, ”od warunkiem ich udostęp-

nienia dla wykonania niezbędnych ”rac geodezyjnych, 
dojazdów i uzbrojenia w zakresie urządzeL sieciowych, 
wynikających z ustaleL ”lanu miejscowegoŁ 

 

2. źakazuje się zmiany s”osobu uwytkowania, ”rze-

budowy i rozbudowy obiektów na cele niezgodne z 
”lanowanym ”rzeznaczeniem terenów. 

3. Na terenach przeznaczonych w planie miejsco-

wym do zabudowy do”uszcza się realizację obiektów o 
innym ”rzeznaczeniu niw ustalone w ”lanie miejsco-

wym, wyJącznie jako obiektów tymczasowych w ro-

zumieniu ”rze”isu odrębnegoŁ 
 

RozdziaJ 10  

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 18Ł1Ł Ustala się stawki ”rocentowe od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem ”la-

nu miejscowego, sJuwące naliczeniu i ”obraniu jednora-

zowej o”Jaty od wJa`ciciela nieruchomo`ci na rzecz 
Gminy Prudnik, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, w nastę”ującej wysoko`ci: 

1) od nieruchomo`ci niezabudowanych na nowych 
dziaJkach wyznaczonych lub ”oJowonych w ”lombach w 
obrębie terenów ”rzeznaczonych w ”lanie miejscowym 

”od zabudowę P, U, KP i (T) - ustala się na 20 %; 
2) stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci, które w związku z uchwaleniem ”lanu miej-

scowego, nie zmieniJy dotychczasowego ”rzeznaczenia 
terenu lub uwytkowania ustala się na 0 %Ł 

 

ŚziaJ III  
Ustalenia planu dotyczące terenów komunikacji ko-

Jowej i infrastruktury technicznej  
 

RozdziaJ 1  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji koJowej, pieszej i rowerowej   

 

§ 19Ł1Ł Ustala się w zakresie modernizacji, rozbu-

dowy i budowy ukJadu komunikacyjnego dla obszarów 
”lanu miejscowego okre`lonych w rysunku ”lanu miej-

scowego nastę”ujące zasady dojazdu i dostę”u komu-

nikacyjnego z istniejących ”rzylegJych ulic: 
1) w obszarze 1 - obsJuga komunikacyjna terenów 

oznaczonych symbolami: 1- PU(T), 2-P,U, 3-U odbywa 

się z ”rzylegającej istniejącej ulicy bez nazwy, oznaczo-

nej w ”lanie I ”odlegającym zmianie, symbolem 3KL, 
jako ulicy ukJadu obsJugującego klasy lokalnej ｭLｬ, 

2) w obszarze 2 - obsJuga komunikacyjna terenów 
oznaczonych symbolami: 4-U(ZP), 5-KP, odbywa się  
z ”rzylegających istniejących ulic: 

a) ulicy bez nazwy, oznaczonej w planie I podlegają-
cym zmianie, symbolem 11KL, jako ulicy ukJadu obsJu-

gującego klasy lokalnej ｭLｬ, 
b) ulŁ Legnickiej, oznaczonej w ”lanie I ”odlegającym 

zmianie, symbolem 10KL, jako ulicy ukJadu obsJugują-
cego klasy lokalnej ｭLｬ, ”oszerzonej o ”as terenu  
o szeroko`ci 2,0 m ustalony niniejszym ”lanem miej-

scowym i oznaczony symbolem 12-KD; 

3) w obszarze 3 - obsJuga komunikacyjna terenów 
oznaczonych symbolami: 6-KP, 7-P,U, 8-KP, 9ZP od-

bywa się z ”rzylegających istniejących ulic: 
a) do terenów 6-KP i 7-P,U, ｦ ulicą wewnętrzna 10-

KDW z dojazdem od ulicy bez nazwy, oznaczonej w 

”lanie I ”odlegającym zmianie symbolem 11KL, jako 
ulicy ukJadu obsJugującego klasy lokalnej ｭLｬ,  

b) do terenu 8-KP - od ulicy SJowiaLskiej, oznaczo-

nej w ”lanie I ”odlegającym zmianie, symbolem 12KŚ, 
jako ulicy ukJadu obsJugującego klasy dojazdowej ｭŚｬ, 

c) do terenu 9-ZP i 6-KP ｦ ulicą wewnętrzna 11-

KDW z dojazdem od ulicy bez nazwy, oznaczonej  

w ”lanie I ”odlegającym zmianie, symbolem 11KL, jako 

ulicy ukJadu obsJugującego klasy lokalnej ｭLｬŁ 
2. Ustala się zasadę obsJugi komunikacyjnej terenów 

”lanu miejscowego z ”rzylegJych sąsiednich ulic wy-

mienionych w ust. 1 ｦ istniejącymi lub ”lanowanymi 
zjazdami usytuowanymi od strony lub w miejscach 

okre`lonych na rysunku ”lanu miejscowegoŁ 
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3. Usytuowanie i ”rowadzenie ”rzyJączy sieciowych 
komunalnych urządzeL infrastruktury technicznej ob-

sJugujących tereny ”rzeznaczenia ”odstawowego, zale-

ca się lokalizować w miejscach zjazdów - wjazdów  
w ”asach ulic i ciągów komunikacyjnych wymienionych 
w ustŁ 1, na zasadach okre`lonych w ”lanie miejsco-

wym, ”rze”isach odrębnych oraz na warunkach ustalo-

nych ”rzez zarządcę ulicyŁ 
4. Ustala się okre`lone na rysunku ”lanu miejscowe-

go zasady rozmieszczenia elementów wewnętrznego 
ukJadu komunikacyjnego, takie jak: miejsca zjazdów  
z ulic obsJugujących, dojazdy, ”lace i ulice wewnętrzne; 
nie ustala się rozwiązaL technicznych oraz obiektów  
i urządzeL towarzyszących komunikacji wewnętrznej ｦ 

rozwiązania takie ”owinny być o”arte o zasady ustalo-

ne w planie miejscowym i zaprojektowane wg potrzeb 

funkcjonalnych inwestycji i wymogów warunków tech-

nicznych. 

 

RozdziaJ 2  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia zabu-

dowy w media 

 

§ 20Ł1Ł Jako elementy infrastruktury technicznej w 
obszarze ”lanu miejscowego, ustala się istniejące i ”la-

nowane: obiekty, urządzenia techniczne, sieci ”od-

ziemne wraz z urządzeniami towarzyszącymi, sJuwące 
zao”atrzeniu terenów zabudowy i zagos”odarowania 

w: energię elektryczną, wodę ”rzeznaczoną do s”owy-

cia i dla celów ”rzeciw”owarowych, cie”Jo dla ogrze-

wania budynków, gaz ”rzewodowy, teleinformację oraz 
od”rowadzenia `cieków komunalnych ”ochodzących ze 
`cieków bytowych, ”rzemysJowych i wód o”adowych 

lub roztopowych. 

2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne i sieci 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu infra-

struktury technicznej mogą ”odlegać rozbiórce oraz 
odbudowie, przebudowie i rozbudowie pod warunkiem 

utrzymania bez zmian ich przeznaczenia podstawowe-

go. 

3. Śo”uszcza się zmianę standardów technicznych 
bądu technologii obiektów, urządzeL technicznych i 
sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu 
infrastruktury technicznej ”od warunkiem, we nie będą 
”owodowaJy, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych 
znaczących oddziaJywaL na `rodowisko i zdrowie ludziŁ 
4. Ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków 

sieci i ”rzyJączy uzbrojenia technicznego jako urządzeL 
”odziemnych w obrębie terenów ”rzeznaczenia ”od-

stawowego w nawiązaniu do sieci zewnętrznych w 

”rzylegających ”asach ulic lub terenów sąsiednich 
zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych, ”o uzyska-

niu zgody i na warunkach technicznych okre`lonych 
”rzez zarządcę ulic lub wJa`ciciela terenuŁ  
5. Śo istniejących lub ”rojektowanych komunalnych 

sieci uzbrojenia technicznego, obiektów i urządzeL 
technicznych, nakazuje się za”ewnić mowliwo`ć swo-

bodnego dostę”u ich zarządców, w celu nadzoru tech-

nicznego, remontu czy przebudowy na warunkach 

uzgodnionych z wJa`cicielami terenówŁ 
 

§ 21Ł1Ł Ustala się zasadę zao”atrzenia zabudowy w 

wodę ”rzeznaczoną do s”owycia oraz celów uwytko-

wych z istniejących sieci wodociągu komunalnego mia-

sta.  

2. W obrębie terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego 
nakazuje się s”eJnić warunki ”eJnej dostę”no`ci do sieci 
wodociągowych dla celów ”rzeciw”owarowych okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych w s”rawie ”rzeciw”owa-

rowego zao”atrzenia w wodę oraz dróg ”owarowychŁ 
3. Zakazuje się, lokalizacji obiektów wodochJonnych, 

których za”otrzebowanie na wodę z lokalnej sieci wo-

dociągu komunalnego mowe ”rzekroczyć za”otrzebo-

wanie 10 m3łh, a w ”rzy”adku ujęcia wJasnego do ce-

lów uwytkowych, ”oboru wody mogącego naruszyć 
równowagę lokalnych zasobów wód wgJębnych, okre-

`lonego w od”owiednim ”ozwoleniu wodno”rawnymŁ 
 

§ 22Ł1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania caJo`ci 
`cieków bytowych i ”rzemysJowych z istniejącej i ”la-

nowanej zabudowy ”rodukcyjnej i usJugowej do istnie-

jącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach 
”rzylegających ulic i kolektorem w ulicy JŁ Śąbrow-

skiego do miejskiej oczyszczalni `ciekówŁ 
2. _cieki ”rzemysJowe z zabudowy ”rodukcyjnej i 

usJugowej nakazuje się oczyszczać na miejscu do ”a-

rametrów zwykJych `cieków bytowych ”rzed wprowa-

dzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Nakazuje się res”ektować zasady ochrony czy-

sto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 9 i § 10 roz-

dziaJu 2 i 3 dziaJu II niniejszej uchwaJyŁ  
 

§ 23Ł1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania `cieków z 
wód o”adowych i roztopowych z zainwestowanych 

terenów istniejącej i ”lanowanej zabudowy ”rodukcyj-

nej i usJugowej do istniejącej i ”lanowanej komunalnej 
sieci kanalizacji deszczowej sprowadzonej kolektorami 

w ”asach ”rzylegJych ulic do kolektorów w ciągach ulŁ 
ulŁ Legionów, Legnickiej, Strzeleckiej i JŁ Śąbrowskie-

go. 

2. Śo”uszcza się, w ”rzy”adku braku komunalnej 
sieci kanalizacji deszczowej z terenów zabudowy ”ro-

dukcyjnej i usJugowej od”rowadzenie niezanieczysz-

czonych wód o”adowych i rozto”owych do gruntu; 
`cieki z ”owierzchni zanieczyszczonych nalewy oczysz-

czać na miejscu ”rzed ich od”rowadzeniem do kanali-
zacji. 

3. Nakazuje się res”ektować zasady ochrony czy-

sto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 9 i § 10 roz-

dziaJu 2 i 3 dziaJu II niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 24Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady gospodaro-

wania odpadami komunalnymi i ich usuwania: 

1) od”ady komunalne nakazuje się gromadzić cza-

sowo w odrębnych ”ojemnikach kontenerach, usytu-
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owanych na terenach istniejącej i ”rojektowanej zabu-

dowy, s”eJniając je`li są okre`lone, warunki segregacji 

tych od”adów na miejscu; 

2) nakazuje się usuwanie od”adów, okre`lonych w 
”kt 1 niniejszego ustę”u, ”rzez s”ecjalistyczne sJuwby 
komunalne w zorganizowanym systemie oczyszczania 

miasta; 

3) ustala się, we od”ady komunalne będą wywowone 
na komunalne skJadowisko od”adów oraz do ”unktów 
zbioru lub utylizacji od”adówŁ 
2. Gos”odarkę od”adami innymi niw komunalne, tjŁ 

”rzemysJowymi, niebez”iecznymi i innymi niw niebez-

”ieczne, nakazuje się ”rowadzić zgodnie z wymogami 
”rze”isów odrębnychŁ 
3. źakazuje się na wszystkich obszarach planu miej-

scowego skJadowania od”adów bytowych, zJomu, su-

rowców wtórnych lub od”adów organicznych oraz cza-

sowego gromadzenia od”adów ”oza kontenerami 
ustawionymi w zorganizowanych miejscach. 

 

§ 25Ł1Ł Ustala się utrzymanie zorganizowanego sys-

temu dostawy cie”Ja z komunalnej sieci cie”lnej do 
istniejącej zabudowy usJugowej, do”uszcza się objęcie 
systemem zdalaczynnej dostawy cie”Ja innych budyn-

kówŁ 
2.  Śo”uszcza się uzyskiwanie cie”Ja dla celów by-

towych i grzewczych w oparciu o paliwa proekologicz-

ne spalane w indywidualnych urządzeniach w s”osób 
nie”owodujący ”rzekroczeL norm emisji zanieczyszczeL 
do”uszczonych ”rze”isami odrębnymi lub do celów 
”rodukcyjnych cie”Jo uzyskiwane w o”arciu o zasilanie 
energię elektrycznąŁ 
3.  Śo”uszcza się stosowanie indywidualnych wyso-

kos”rawnych, atestowanych kotJowni na ”aliwo staJe, 
których technologia za”ewnia zachowanie do”uszczal-

nych standardów emisyjnych, okre`lonych w ”rze”i-

sach odrębnychŁ 
 

§ 26Ł1Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć zao”atrzenia w 
gaz ”rzewodowy istniejącej i ”lanowanej zabudowy 

”rodukcyjnej i usJugowej z sieci gazowej dystrybucyjnej 
niskiego ci`nieniaŁ 

2. źao”atrzenie w gaz ”rzewodowy istniejącej i ”la-

nowanej zabudowy ”owinno być ”o”rzedzone analizą, 
z której będzie wynikać zasadno`ć realizacji inwestycji i 
uzyskanie opJacalnych wskauników ekonomicznychŁ 

3. Realizacja sieci gazowej, ”o stwierdzeniu o”Jacal-

no`ci inwestowania wymaga uzyskania od dostawcy 
gazu warunków technicznych ”rzyJączenia zgodnie z 
”rze”isem odrębnymŁ 

 

§ 27Ł1Ł Ustala się zasadę zao”atrzenia w energię 
elektryczną istniejącej i ”lanowanej zabudowy z istnie-

jących lub ”lanowanych obiektów, urządzeL i nadziem-

nych sieci elektroenergetycznych; rozbudowanych 

”rzez wJa`ciciela sieci o nowe jej odcinki i stacje trans-

formatorowe odpowiednio do zapotrzebowania nowych 

odbiorówŁ 

2. źachowuje się bez zmian ”rzeznaczenie istnieją-
cych obiektów, oraz do”uszcza się mowliwo`ć ich ”rze-

budowy wraz z urządzeniami i liniami kablowymi do-

ziemnymi SNŁ o na”ięciu 15 kV, które sJuwą zao”atrze-

niu w energię elektryczną obszaru granicach ”lanu 

miejscowego.  

3. Ustala się mowliwo`ć wydzielenia dziaJek ”rzezna-

czonych ”od lokalizację nowych, niezbędnych dla zasi-

lania obszaru, kontenerowych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV na terenie o orientacyjnych wymiarach 

5,0 x 6,0 m wraz z dojazdem od drogi publicznej, loka-

lizowanych ”rzez zarządcę sieci elektroenergetycznej na 
terenach ”rzeznaczenia ”odstawowego P i U, za zgodą 
wJa`ciciela nieruchomo`ci na zasadach ustalonych w  
§ 15 ustŁ 4Ł 
4. Ustala się zasadę sukcesywnego kablowania 

wszystkich istniejących tras i odcinków, na”owietrz-
nych linii elektroenergetycznych nN ”rzebiegających 
”rzez tereny istniejącego i ”rojektowanego zainwesto-

wania; odcinki nowych sieci nN nalewy realizować jako 
kablowe, doziemne.  

5. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych 

obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenerge-

tycznymi, ”rzebudowa urządzeL odbywać się będzie 
kosztem i staraniem inicjatora zmian w planie zagospo-

darowania przestrzennego, w oparciu o warunki prze-

budowy oraz umowę lub ”orozumienie na ”rzebudowę, 
którą zawrze inicjator zmian z OddziaJem Energii Pro 

Koncernu Energetycznego S.A. w Opolu. 

6. Celem ochrony ludzi przed promieniowaniem elek-

tromagnetycznym niejonizującym nakazuje się res”ek-

tować warunki okre`lone w § 10 ustŁ 5 ”kt 1 niniejszej 
uchwaJyŁ 

 

§ 28Ł1Ł Ustala się zasadę wy”osawenia caJej ”rojek-

towanej zabudowy w sieci i ”rzyJącza teleinformatycz-

ne ”rzy udziale istniejących sieci funkcjonujących o”e-

ratorów; ”rowadzone i rozbudowane ”rzez wJa`ciciela 
tych sieci o nowe, podziemne jej odcinki. 

2. Śo”uszcza się remont i ”rzebudowę istniejącej stacji 
telefonii bezprzewodowej na terenie 1-P,U(T), zachowując 
ograniczenia w zakresie ”owiększania mocy stacji mogące 
s”owodować naruszenie warunków `rodowiska w obsza-

rze 1 ”lanu miejscowego i sąsiednich terenów mieszka-

niowych; nakazuje się res”ektować warunki okre`lone  
w § 10 ustŁ 5 ”kt 2 i 3 uchwaJyŁ 

 

ŚziaJ IV   

Ustalenia szczegóJowe  
 

RozdziaJ 1 

źasady i zakres stosowania ustaleL szczegóJowych 

  

§ 29Ł1Ł Obszary 1, 2 i 3 zawarte w granicach planu 

miejscowego zostaJy okre`lone jako 3 wyodrębnione 
jednostki funkcjonalno - ”rzestrzenne o zrównicowanych 
cechach urbanistycznych i stanie zainwestowania tere-

nów, zbliwonych rodzajach ”rzeznaczenia i s”osobach 
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uwytkowania, wysokim sto”niu uzbrojenia terenów, 
zbliwonych rodzajach, cechach i parametrach zabudo-

wy, objęte:  
1) ustaleniami szczegóJowymi dla wyodrębnionych 

terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego ujętymi w ”ara-

grafach od § 30 do § 36 uchwaJyŁ 
2) ustaleniami szczegóJowymi dla terenów komuni-

kacji drogowej wraz z od”owiadającymi im liniami za-

budowy okre`lone są w ”aragrafach od § 37 uchwaJyŁ 
2. Wyodrębnionym terenom ”oJowonym w obszarze 

”lanu ”rzy”isane są kolejne dla rodzaju ”rzeznaczenia 
symbole liczbowe oraz oznaczone symbolem literowym 

rodzaje ”rzeznaczenia ”odstawowego lub uzu”eJniają-
cego, dla których okre`la się ustalenia szczegóJowe 
zawarte w rozdziale 2. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i zagospo-

darowania terenów 

 

§ 30Ł 1Ł Śla terenu w obszarze 1 - planowanej za-

budowy usJug komercyjnej, obsJugi i na”raw samocho-

dów oraz wydzielonej istniejącej stacji bazowej telefonii 
bezprzewodowej, oznaczonej na rysunku planu miej-

scowego symbolami: 1-P,U(T), ”oJowonego na dziaJce 
nr 2482ł3, ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2.  Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa produkcyjna, magazynowa i skJadowa - P, 

b) zabudowa usJug komercyjnych - U, w tym, 

szczególnie w zakresie diagnostyki, obsJugi i na”raw 
samochodów;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: zabudowa teleko-

munikacji - (T), jako istniejąca wydzielona stacja bazo-

wa telefonii bezprzewodowej BTS 53 169 Prudnik  

z wiewą antenową o wysoko`ci okŁ 35,0 m, ”lanowana 
do rozbudowy zwiększenia mocy nadawania i nadbu-

dowy wiewy;  
3) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) planowane budynki produkcyjne, magazynowe i 

skJadowe, 
b) ”lanowane budynki usJug komercyjnych oraz 

warsztatów obsJugi i na”raw samochodów, równiew 
jako obiektów terenowych, 

c) utrzymanie i rozbudowa istniejącej stacji bazowej 
telefonii bezprzewodowej na wydzielonym terenie i 

zwiększenie mocy urządzeL nadawczych do 23 000 W 
oraz nadbudowę wiewy do wysoko`ci 45,0 m i wymia-

nę anten; 
4) zagospodarowanie terenu: 

a) zagos”odarowanie, wskauniki i ”arametry zabu-

dowy terenu 1-P,U(T), nalewy utrzymywać i ”lanować 
w nawiązaniu do sąsiedniego terenu na dziaJce nr 
2440ł3 wg ustaleL ”lanu II; do”uszcza się zmianę gra-

nic terenu stacji bazowej (T) wynikającą z ”rojektu roz-

budowy i zwiększenia mocy stacji, 

b) wewnętrzna komunikacja koJowa za”ewniająca 
dojazd z drogi ”ublicznej i doj`cia piesze oraz parkowa-

nie ”ojazdów samochodowych; rozwiązanie komunika-

cji wewnętrznej w granicach terenu lub dziaJki zabudo-

wy ”rodukcyjnej lub usJugowej winno umowliwiać 
wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych, dostaw-

czych, cięwarowych oraz autobusów, ”rzodem pojazdu 

na drogę ”ubliczną; dojazd komunikacyjny i dostę” do 
terenu (T) nalewy utrzymać jako sJuwebny ”rzez teren 
P,U, 

c) ”ublicznie dostę”ne utwardzone miejsca ”ostojo-

we dla samochodów wg wskauników ustalonych w 
planie, 

d) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu oraz 

plac gospodarczy z miejscami na pojemniki do czaso-

wego gromadzenia od”adów, 
e) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicz-

nej, 

f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki usJugowe lub kubaturowe obiekty trwaJe; 

5) ustala się:  
a) budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę, nad-

budowę i odbudowę obiektów funkcji ”odstawowej i 
uzu”eJniającej funkcji terenu,  

b) budowę i remonty obiektów i urządzeL towarzy-

szących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, ”rzy 
zachowaniu zasad zagos”odarowania i wskauników 
zabudowy ustalonych planem miejscowym, 

6) zakazuje się: budowy na terenie 1-P,U(T) wolno-

stojących budynków mieszkalnych oraz sytuowania 
lokali mieszkalnych. 

3.  Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
1) ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do terenu  

1-P,U(T) istniejącym zjazdem z ”rzylegJej ulicy obsJugu-

jącej, oznaczonej w ”lanie I symbolem 3 KL; 
2) nalewy zachować wewnętrzne ”oJączenia komuni-

kacyjne z sąsiednim terenem na dziaJce nr 2440ł3, 
oznaczonym w planie II symbolem 1 PUT. 

4.  Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenie 1-P,U(T), obowiązek utrzy-

mania, na granicy sąsiednich terenów mieszkaniowych 
”rzylegających od zachodu do terenów obszaru 1 ”o-

ziomu haJasu ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w 
”rze”isach odrębnych, jak - dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ustala się na terenie (T) obowiązek nie ”rzekra-

czania charakterystyki pola emisji stacji bazowej BTS-

53 169 Prudnik zlokalizowanej na terenie 1-P,U(T) wg 

”arametrów ustalonych w wyniku ”rze”rowadzonego 
”ostę”owania o oddziaJywaniu inwestycji na `rodowi-

sko - do”uszczając rozbudowę jej urządzeL do caJkowi-

tej mocy promieniowania izotropowego 23 000 W przy 

gęsto`ci mocy ”romieniowania elektromagnetycznego 

0,1 Włm częstotliwo`ciach w ”rzedziale 30 kHz - 30 

GHz, pod warunkiem zainstalowania anten sektoro-

wych i radioliniowych oraz zasięgu oddziaJywania ”ola 
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elektromagnetycznego w przestrzeni powietrznej tj. w 

miejscach niedostę”nych dla ”rzebywania ludzi, na 

wysoko`ciach: 
a) dla 9 anten sektorowych, ”racujących w syste-

mach GSM, DCS, UMTS zainstalowanych na pozio-

mach 36,3 ｦ 39,9 m npt. - o maksymalnym zasięgu 
oddziaJywania ”owywej 26,3 m n”tŁ do odlegJo`ci  
w poziomie 51,8 m, 

b) dla 3 anten sektorowych typu LDMS90, pracują-
cych na częstotliwo`ci 26 GHz zainstalowanych na 
poziomach 44,2 m npt. - o maksymalnym zasięgu od-

dziaJywania ”owywej 43,0 m n”tŁ do odlegJo`ci w ”o-

ziomie 2,24 m, 

c)  dla 4 anten radioliniowych typu AM-1, pracują-
cych na częstotliwo`ci 23GHz, zainstalowanych na 

poziomach 42,0 ｦ 43,15 m npt. - o maksymalnym 

zasięgu oddziaJywania ”owywej 40,0 m n”tŁ do odle-

gJo`ci w ”oziomie 45,3 m, 
tjŁ na ”oziomach nie”owodujących ”rzekroczenia na-

tęweL okre`lonych w ”rze”isach odrębnych dla miejsc 
staJego ”rzebywania ludzi i na sąsiednich terenach 
mieszkaniowych;  

3) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 10 ustŁ 5 ”kt 1 - 3 

uchwaJy oraz zachowania do”uszczalnych ”oziomów 
zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych w ”rze”isach 
odrębnychŁ 

5.  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, ustala się w zakresie: obowiązku utrzymania, 
dla terenów 1-P,U,(T), warunków ochrony zabytków w 
strefie ｭBｬ, o których mowa w § 12 uchwaJyŁ 

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) utrzymać teren 1-P,U(T), w istniejących ”arame-

trach - szeroko`ć frontu i ”owierzchnię w granicach 
dziaJki istniejącej, wg rysunku ”lanu miejscowego; 

2)  do”uszcza się ”odziaJy okre`lone ”rzy”adkami 
okre`lonymi w § 16 uchwaJyŁ 

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

usJugowej U oraz zagos”odarowania terenu, ustala się 
w zakresie: 

1) wskauniki zabudowy na terenie 1-P,U(T)  

a) do”uszcza się Jączną ”owierzchnię zabudowy 
wszystkich budynków na terenie nie”rzekraczającą 
40% ”owierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 

mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni dziaJki; 
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowa-

nych na dziaJce: 
a) 2,0 miejscał 10 ”racowników na terenie ”rzezna-

czenia podstawowego 

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

uwytkowej usJug na ”ublicznie dostę”nych miejscach 
parkingowych,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJnos”rawnej 
na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostę”nych 25 miejsc 
”ostojowych dla usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce w 
”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc większej niw 10, 

d) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy ob-

sJugujący funkcje ”odstawowe;  
3) parametry i gabaryty zabudowy: 

a) wysoko`ć istniejących lub ”rzebudowywanych 
budynków ”rodukcyjnych i usJugowych oraz budowli:  
- nalewy utrzymać wg stanu istniejącego, tj. 1 kon-

dygnacja nadziemna, wysoko`ć caJkowita do 7,0 m,  
- nadbudowę wiewy antenowej stacji bazowej ustala 

się jako nie ”rzekraczającą wysoko`ci 45,0 m, 
b) wysoko`ć nowych budynków ｦ 1 - 2 kondygnacji 

nadziemnych, wysoko`ć do 9,0 m ”rzy dachu ”Jaskim 
lub niskim dwuspadowym, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej - dla nowych bu-

dynków ”rodukcyjnych, magazynowych, usJugowych 
oraz budynków gos”odarczych i garawy: do 18,0 m;  

4) forma i cechy dachów: 
a) budynków ”rodukcyjnych, magazynowych, usJu-

gowych - niskie, pulpitowe lub dwuspadowe o jedna-

kowym kącie nachylenia ”oJaci, kryte materiaJem 
ognioodpornym, 

- na budynkach istniejących zachować dotychcza-

sowe formy dachów i rodzaj ”okrycia,  
- na budynkach projektowanych dach niski, dwu-

s”adowy o nachyleniu ”oJaci dachowych do 15º,  
- na budynkach gos”odarczych i garawach dachy 

nawiązujące formą i geometrią do dachów budynków 
w sąsiedztwie, 
- zaleca się na budynkach o roz”ięto`ci większej niw 

15,0 m - dachy ”Jaskie lub dwus”adowe dachy niskie o 
nachyleniu ”oJaci do 15º, kryte blachą lub innym mate-

riaJem ogniood”ornym, 
b) kierunek gJównej kalenicy dachów budynków: 
- ”rosto”adJy ulicy 3KL, wg usytuowania na rysunku 

planu miejscowego lub ustalony w projekcie budowla-

nym indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu dachów 
budynków sąsiednich, 
- nalewy zachować usytuowanie dachów budynków 

istniejących, 
- gos”odarczych lub garawy, nalewy utrzymać istnie-

jący lub dostosować do ukJadu dachów na budynkach 
sąsiednichŁ  

8.  Linie zabudowy, ustala się jako: 
1) nieprzekraczalne dla planowanych nowych bu-

dynków, w odlegJo`ci: 
a) 15,0 m, mierząc od krawędzi jezdni ulicy 3KL,  
b) 10,0 ｦ 16,0 m od granicy cmentarza, z zachowa-

niem skarpy ziemnej, wg rysunku planu miejscowego; 

2) ustalenia regulacyjne: 

a) dla terenu (T) ustala się do”uszczenie rozbudowy 
budynków i budowli ”rzekraczających istniejący obrys 

terenu stacji bazowej, pod warunkiem uzyskania prawa 

dysponowania tym terenem. 

9. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
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10. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dzia-

Ju II uchwaJy:  
a) stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci na terenie 1-P,U,(T), który w związku z 
uchwaleniem ”lanu miejscowego, nie zmieniJ dotych-

czasowego przeznaczenia terenu lub uwytkowania usta-

la się na 0 %, 
b) od nieruchomo`ci niezabudowanych na nowych 

dziaJkach wyznaczonych w obrębie terenu 1-P,U,(T), 

”rzeznaczonego w ”lanie miejscowym ”od ”owiększe-

nie terenu stacji bazowej (T) ustala się na 20 %Ł 
 

§ 31Ł1Ł Śla terenów w obszarze 1 - istniejącej za-

budowy usJug komercyjnych, obsJugi i na”raw samo-

chodów, oznaczonej na rysunku ”lanu miejscowego 
symbolami: 2-P,U ”oJowonego na dziaJce nr 2479ł3 
oraz 3-U ”oJowonego na dziaJce nr 2593ł3, ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy i 

zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa produkcyjna, magazynowa i skJadowa - P, 

b) zabudowa usJug komercyjnych - U, szczególnie w 
zakresie diagnostyki, obsJugi i na”raw samochodów;  

2) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) istniejące lub ”lanowane budynki ”rodukcyjne, 
magazynowe i skJadowe, 

b) istniejące i ”lanowane budynki usJug komercyj-

nych oraz warsztatów obsJugi i na”raw samochodów; 
3) zagospodarowanie terenu: 

a) zagos”odarowanie, wskauniki i parametry zabu-

dowy terenów 2-P,U i 3-U nalewy utrzymywać wg sta-

nu istniejącego, a ”lanować ”rzy zachowaniu warun-

ków ustalonych ”lanem miejscowym,  
b) wewnętrzna komunikacja koJowa za”ewniająca 

dojazd z drogi ”ublicznej i doj`cia ”iesze oraz ”arkowa-

nie pojazdów samochodowych; rozwiązanie komunika-

cji wewnętrznej w granicach terenu lub dziaJki zabudo-

wy ”rodukcyjnej lub usJugowej winno umowliwiać 
wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych, dostaw-

czych, cięwarowych oraz autobusów, ”rzodem ”ojazdu 
na drogę ”ubliczną,  

c) ”ublicznie dostę”ne utwardzone miejsca ”ostojo-

we dla samochodów wg wskauników ustalonych w 
planie, 

d) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu oraz 
plac gospodarczy z miejscami na pojemniki do czaso-

wego gromadzenia od”adów, 
e) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicz-

nej, 

f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki usJugowe lub kubaturowe obiekty trwaJe; 

4) ustala się:  

a) remont, przebudowę, rozbudowę, odbudowę bu-

dynków i obiektów w zakresie ”odstawowej funkcji 
terenu; 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania bu-

dynków lub ich czę`ci w zakresie funkcji usJugowej i 
produkcyjnej, 

c) zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz przebudowy 

budynku zabytkowego na terenie 2-P,U w s”osób na-

ruszający ustalenia § 12 uchwaJy, 
d) budowę i remonty obiektów i urządzeL towarzy-

szących, w tym obiektów terenowych, dojazdów, ”ar-

kingów i zieleni, ”rzy zachowaniu zasad zagos”odaro-

wania i wskauników zabudowy ustalonych ”lanem 
miejscowym;  

5) zakazuje się: budowy na terenach 2-P,U i 3-U 

wolnostojących budynków mieszkalnych oraz sytu-

owania lokali mieszkalnych. 

3.  Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do terenu  

2-P,U i 3-U istniejącymi zjazdami w miejscach oznaczo-

nych na rysunku ”lanu miejscowego z ”rzylegJej ulicy 
obsJugującej, oznaczonej w ”lanie I symbolem 3 KLŁ  

4.  Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenach 2-P,U i 3-U obowiązek 

utrzymania, na granicy sąsiednich terenów mieszka-

niowych bez”o`rednio ”rzylegających od zachodu, ”o-

ziomu haJasu ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w 
”rze”isach odrębnych, jak - dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 

do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, ustala się w zakresie: obowiązku utrzymania, 
dla zabytkowych budynków i obiektów: budynku ko-

szarowego stajenno - garawowego i muru ogrodzenio-

wego na terenach 2-P,U i 3-U warunków ochrony za-

bytków oraz warunków strefy ｭBｬ, o których mowa w 
§ 12 uchwaJyŁ 

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) utrzymać tereny 2-P,U i 3-U w istniejących ”ara-

metrach - szeroko`ć frontu i ”owierzchnię w granicach 
istniejących dziaJek, wg rysunku ”lanu miejscowego; 

2) ustala się zakaz ”odziaJów obu nieruchomo`ci ”o-

za do”uszczeniami w ”rzy”adkach okre`lonych w § 16 
uchwaJyŁ 

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
usJugowej U oraz zagos”odarowania terenu, ustala się 
w zakresie: 

1) wskauniki zabudowy na terenie 2-P,U i 3-U 

a) do”uszcza się ”owierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków na terenie nie”rzekraczającą 40% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 

mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni dziaJki; 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 14 – 826 – Poz. 211 

 

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowa-

nych na dziaJce: 
a) 2,0 miejscał 10 ”racowników na terenie ”rzezna-

czenia podstawowego, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug na ”ublicznie dostę”nych miejscach 
parkingowych,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJnos”rawnej 
na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostę”nych 25 miejsc 
”ostojowych dla usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce w 
”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc większej niw 10, 

d) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy ob-

sJugujący funkcje ”odstawowe;  
3) parametry i gabaryty zabudowy: 

a) gabaryty istniejących lub ”rzebudowywanych bu-

dynków ”rodukcyjnych i usJugowych oraz budowli:  
- na terenie 2-P,U - budynek warsztatowy i garawo-

wy, obiekt zabytkowy - nalewy utrzymać wg stanu ist-

niejącego obrysu ”oziomego i wysoko`ci, tjŁ 2 kondy-

gnacje nadziemne, wysoko`ć caJkowita do 9,0 m; za-

kaz rozbudowy, do”uszcza się ”rzebudowę wg warun-

ków konserwatorskich,  
- na terenie 2-P,U ｦ budynek warsztatowy i garawo-

wy ｦ nalewy utrzymać wg stanu istniejącego tjŁ 1 kon-

dygnacja nadziemna, wysoko`ć caJkowita do 6,0 m; 
zakaz rozbudowy, do”uszcza się ”rzebudowę,  
- na terenie 3-U - istniejące budynki usJugowe i 

warsztatowe - nalewy utrzymać wg stanu istniejącego 
tj. 1 kondygnacja nadziemna, wysoko`ć caJkowita do 
6,0 m; do”uszcza się budowę, rozbudowę i ”rzebudo-

wę,  
- na terenach 2-P,U i 3-U - mur ogrodzeniowy - 

obiekt zabytkowy - nalewy utrzymać wg stanu istnieją-
cego; do”uszcza się odbudowę, renowację i konserwa-

cję, 
b) wysoko`ć nowych budynków ｦ 1 - 2 kondygnacji 

nadziemnych, wysoko`ć do 9,0 m ”rzy dachu ”Jaskim 
lub niskim dwuspadowym, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej: 
- budynków istniejących ｦ na terenie 2-P,U pozo-

stawić bez zmian, tjŁ 20,0 i 18,0 m; na terenie 3-U 

”ozostawić bez zmian tj. 6,0 - 8,0 m, 

- nowych budynków, usJugowych oraz budynków 
gos”odarczych i garawy: do 12,0 m;  

4) forma i cechy dachów: 
a) budynków ”rodukcyjnych, magazynowych, usJu-

gowych ”rodukcyjnych, magazynowych, usJugowych - 
niskie, ”ul”itowe lub dwus”adowe o jednakowym kącie 

nachylenia ”oJaci, kryte materiaJem ogniood”ornym, 
- na budynkach istniejących zachować dotychcza-

sowe formy dachów i rodzaj ”okrycia,  
- na budynkach projektowanych dach niski, dwu-

s”adowy o nachyleniu ”oJaci dachowych do 15º,  
- na budynkach gospodarczych i garawach dachy 

nawiązujące formą i geometrią do dachów budynków 
w sąsiedztwie,  

- zaleca się na budynkach o roz”ięto`ci większej niw 
15,0 m - dachy ”Jaskie lub dwus”adowe dachy niskie o 
nachyleniu ”oJaci do 15º, kryte blachą lub innym mate-

riaJem ogniood”ornym, 

b) kierunek gJównej kalenicy dachów budynków: 
- ”rosto”adJy ulicy 3KL, wg usytuowania na rysunku 

planu miejscowego lub ustalony w projekcie budowla-

nym indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu dachów 
budynków sąsiednich, 
- nalewy zachować usytuowanie dachów budynków 

istniejących, 
- gos”odarczych lub garawy, nalewy utrzymać istnie-

jący lub dostosować do ukJadu dachów na budynkach 
sąsiednichŁ  

8. Linie zabudowy, ustala się jako: 
1) nieprzekraczalne dla planowanych nowych bu-

dynków, w odlegJo`ci: 
a) na terenie 2-P,U - 15,0 m, mierząc od krawędzi 

jezdni ulicy 3KL,  

 - 19,0 ｦ 24,0 m od granicy cmentarza, z zachowa-

niem skarpy ziemnej, wg rysunku planu miejscowego,  

b) na terenie 3-U - 4,0 m, mierząc od krawędzi jezd-

ni ulicy 3KL, 

2) ustalenia regulacyjne: 

a) na terenach 2-P,U zachować obrysy budynków 
istniejących, a na terenie 3-U obrys budynku w budo-

wie wg rysunku planu miejscowego, 

b) na terenach 2-P,U i 3-U ustala się zakaz sytu-

owania nowych budynków dobudowanych do zabyt-

kowego muru ogrodzeniowego; do”uszcza się ”ozo-

stawić nowy budynek usJugowy w budowie, ”rzybu-

dowany do zabytkowego muru na terenie 3-U.  

9. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
10. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dzia-

Ju II uchwaJy:  
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci na terenach 2-P,U i 3-U, które w związku z 
uchwaleniem ”lanu miejscowego, nie zmieniJy dotych-

czasowego ”rzeznaczenia terenu lub uwytkowania usta-

la się na 0 %Ł 
 

§ 32Ł1Ł Śla terenu w obszarze 2 - istniejącej zabu-

dowy usJugowej handlu, oznaczonej na rysunku ”lanu 
miejscowego symbolami: 4-U(ZP) ”oJowonego na dziaJ-
kach nr 2499/48, 2538/48, 2539/48, 2540/48, 

2541/48, 2542/48, 2616/3, 2617/3, 2752/3, 2753/3, 

2759ł3, 2751ł3, 2752ł3, na czę`ci dziaJki - 2760/3, 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki za-

budowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenów, ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: zabudowa usJug ko-

mercyjnych ｦ U w zakresie handlu, przechowalnictwa, 

usJug rzemie`lniczych i wytwórczych na terenie 4-U(ZP); 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: zieleL urządzona izo-

lacyjna -(źP), jako ”lanowana funkcja uzu”eJniająca 
terenu; 

3) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) istniejące i ”lanowane budynki usJug handlu, rze-

miosJa i magazynowe  
b) istniejący budynek usJug komercyjnych i magazy-

nowy w dawnym schronie; 

4) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nalewy utrzymać zagos”odarowanie wg stanu ist-

niejącego zabudowy oraz warunków ustalonych ”lanem 
miejscowym, a nową zabudowę i urządzenia ”rojekto-

wać stosując ustalenia rysunku ”lanu oraz wskauniki i 
parametry zabudowy terenu,  

b) nalewy za”ewnić obsJugę zagos”odarowania i za-

budowy komunikacją wewnętrzną obejmującą: istnieją-
ce i planowane dojazdy z drogi ”ublicznej, doj`cia ”ie-

sze oraz ”arkowanie ”ojazdów samochodowych; roz-

wiązanie komunikacji wewnętrznej w granicach terenu 
lub dziaJki zabudowy usJugowej winno umowliwiać 
wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych, dostaw-

czych oraz cięwarowych, ”rzodem ”ojazdu na drogę 
”ubliczną,  

c) nalewy za”ewnić ”ublicznie dostę”ne utwardzone 
miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych i do-

stawczych wg wskauników ustalonych w ”lanie, 
d) zieleL urządzoną o funkcji izolacyjnej na terenie 

oznaczonym (ZP), ogrodzenie terenu oraz plac gospo-

darczy z miejscami na pojemniki do czasowego groma-

dzenia od”adów, 
e) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicz-

nej, 

f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki usJugowe lub kubaturowe obiekty trwaJe; 

5) rodzaje dziaJaL inwestycyjnych, do”uszczonych 
”lanem miejscowym okre`la się jako:  

a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę ｦ z zastrzewe-

niem ustŁ 5, odbudowę oraz budowę budynków i obiek-

tów w zakresie podstawowej funkcji terenu, 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania bu-

dynków lub ich czę`ci w zakresie funkcji usJugowej i 
magazynowej, 

c) nakazuje się urządzenie zieleni izolacyjnej na wy-

dzielonych ”asach terenu (źP) o szeroko`ci co najmniej 
5,0 m - przylegJych do ulŁ Legnickiej oraz do istnieją-
cych terenów zabudowy mieszkaniowej MN, sąsiadują-
cych od ”oJudnia w obszarze ”lanu I, 

d) budowę i remonty obiektów i urządzeL towarzyszą-
cych, w tym obiektów terenowych, dojazdów, ”arkingów 
i zieleni, przy zachowaniu zasad zagospodarowania i 

wskauników zabudowy ustalonych ”lanem miejscowym;  
6) zakazuje się: budowy na terenie 4-U(ZP), wolno-

stojących budynków mieszkalnych oraz sytuowania 
lokali mieszkalnych. 

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
ustala się dojazdy i doj`cia do terenu 4-U(ZP), istnie-

jącymi oraz ”lanowanymi zjazdami w miejscach ozna-

czonych na rysunku ”lanu miejscowego z ”rzylegJych 
ulic obsJugujących, oznaczonych w ”lanie I symbolami: 
10 KL - ul. Legnicka oraz 11 KL ｦ utrzymać wjazd 
gJównyŁ 

4. Warunki ochrony `rodowiska:  

1) ustala się na terenie 4-U(źP), obowiązek utrzy-

mania, na granicy sąsiednich terenów mieszkaniowych 
bez”o`rednio ”rzylegających od ”oJudnia i zachodu, 
”oziomu haJasu ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w 
”rze”isach odrębnych, jak - dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 
do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, ustala się w zakresie:  
obowiązku utrzymania warunków ochrony konser-

watorskiej, dla zabytkowego budynku usJugowego na 
czę`ci dziaJki - 2760/3 oraz dla terenu 4-U(ZP) warun-

ków strefy ｭBｬ, o których mowa w § 12 uchwaJyŁ 
6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) do”uszcza się na terenie 4-U(źP) dokonywać ”o-

dziaJy ｦ zachowując wymagane ”lanem ”arametry dla 
wydzielanej dziaJki usJugowej, wg ustaleL ”lanu miej-

scowego; 

2)  do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci w ”rzy-

”adkach okre`lonych w § 16 uchwaJyŁ 
7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

usJugowej U oraz zagos”odarowania terenu, ustala się 
w zakresie: 

1) wskauniki zabudowy na terenie 4-U(ZP): 

a) do”uszcza się ”owierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków na terenie nie”rzekraczającą 40% ”owierzchni 

dziaJki budowlanej,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 

mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni dziaJki, nie wli-
czając terenu wewnętrznej zieleni izolacyjnej (źP); 

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowa-

nych na dziaJce: 
a) 2,0 miejsca/ 10 pracowników na terenie ”rzezna-

czenia podstawowego, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug na ”ublicznie dostę”nych miejscach 
parkingowych,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJnos”rawnej 
na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostę”nych 25 miejsc 

”ostojowych dla usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce w 
”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc większej niw 10, 

d) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy ob-

sJugujący funkcje ”odstawowe; 
3) parametry i gabaryty zabudowy: 

a) gabaryty istniejących lub ”rzebudowywanych bu-

dynków usJugowych oraz budowli:  
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- budynek usJugowy, w czę`ci zabytkowej - nalewy 
utrzymać wg stanu istniejącego obrysu ”oziomego i 
wysoko`ci, tjŁ 1 kondygnacja nadziemna, wysoko`ć 
caJkowita do 6,0 m; zakaz rozbudowy, do”uszcza się 
”rzebudowę wg warunków konserwatorskich,  
- budynek usJugowy, w czę`ci nowej ｦ nalewy 

utrzymać wg stanu istniejącego tjŁ 1 kondygnacja nad-

ziemna, wysoko`ć caJkowita do 6,0 m; zakaz rozbu-

dowy zmieniającej linię elewacji frontowej, do”uszcza 
się ”rzebudowę oraz rozbudowę w kierunku ”oJudnio-

wym,  

- budynek usJugowy ｦ magazyn w schronie - nalewy 
utrzymać wg stanu istniejącego obrysu ”oziomego i 
wysoko`ci, tjŁ 1 kondygnacja nadziemna, wysoko`ć 
caJkowita do 4, 0 m; do”uszcza się rozbiórkę, ”rzebu-

dowę i rozbudowę do 2 kondygnacji nadziemnych, 

wysoko`ć caJkowita do 9,0 m,  
b) wysoko`ć nowych budynków ｦ 1 - 2 kondygnacji 

nadziemnych, wysoko`ć do 9,0 m ”rzy dachu niskim 
dwuspadowym, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej: 
- budynku istniejącego w czę`ci zabytkowej ｦ pozo-

stawić bez zmian, tjŁ 14,0 i 18,0 m, 

- budynku istniejącego ｦ ”ozostawić bez zmian, tjŁ 
do 18,0 m, 

- nowych budynków usJugowych do 18,0 m oraz 
budynków gos”odarczych i garawy: do 12,0 m, 

4) forma i cechy dachów: 
a) budynków usJugowych i magazynowych - niskie, 

dwus”adowe o jednakowym kącie nachylenia ”oJaci, 
kryte materiaJem ogniood”ornym; 
- na budynkach istniejących zachować dotychcza-

sowe formy dachów i rodzaj ”okrycia,  
- na budynkach projektowanych dach niski, dwu-

s”adowy o nachyleniu ”oJaci dachowych do 15º,  
- na budynkach gos”odarczych i garawach dachy 

nawiązujące formą i geometrią do dachów budynków 
w sąsiedztwie;  
- zaleca się na budynkach o roz”ięto`ci większej niw 

15,0 m - dwus”adowe dachy niskie o nachyleniu ”oJaci 
do 15º, kryte blachą lub innym materiaJem ogniood”or-

nym, 

b) kierunek gJównej kalenicy dachów budynków: 
- ”rosto”adJy ulicy 10KL, wg usytuowania na rysun-

ku planu miejscowego lub ustalony w projekcie budow-

lanym indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu dachów 
budynków sąsiednich; 
- nalewy zachować usytuowanie dachów budynków 

istniejących;, 
- gospodarczych lub garawy, nalewy utrzymać istnie-

jący lub dostosować do ukJadu dachów na budynkach 
sąsiednichŁ  

8. Linie zabudowy, ustala się jako: 
1) nieprzekraczalne dla planowanych nowych bu-

dynków, w odlegJo`ci: 
a) 8,5 m, wg. usytuowania elewacji frontowej bu-

dynku zabytkowego, mierząc od krawędzi jezdni ulicy 
11KL,  

b) 9,0 i 12,0 m, mierząc od linii rozgraniczającej  
ulŁ Legnicką 10KL, od”owiednio wg rysunku ”lanu 
miejscowego; 

2) ustalenia regulacyjne: zachować obrysy budyn-

ków istniejących, wg rysunku ”lanu miejscowego. 

9. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
10. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dzia-

Ju II uchwaJy:  
a) stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci na terenie 4-U(źP), który w związku z 
uchwaleniem ”lanu miejscowego, nie zmieniJ dotych-

czasowego ”rzeznaczenia terenu lub uwytkowania usta-

la się na 0 %, 
b) od nieruchomo`ci niezabudowanych na nowych 

dziaJkach wyznaczonych w obrębie terenu 4-U(ZP) 

”rzeznaczonego w ”lanie miejscowym ”od zabudowę 
usJugową U ustala się na 20 %Ł 

 

§ 33Ł 1Ł Śla terenu w obszarze 2 ｦ istniejącego nie-

urządzonego ”arkingu i 2 garawy, oznaczonego na ry-

sunku planu miejscowego symbolem: 5-KP ”oJowonego 
na dziaJce nr 1641ł41, ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenów, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe:  

parkingi i garawe - KP, jako istniejąca funkcja ”u-

blicznych terenów komunalnych ”rzy ulicy Legnickiej; 
2)  rodzaje zabudowy: 

a) istniejący budynek 2 garawy murowanych ”rze-

znaczonych do zachowania, 

b) istniejący budynek 1 garawu blaszanego ”rzezna-

czony do likwidacji; 

3)  warunki zagospodarowania terenu:  

a) planowane publicznie dostę”ne, obecnie nie urzą-
dzone, utwardzone stanowiska postojowe dla 5 samo-

chodów osobowych, 
b) ”lanowana zieleL krzewiasta w formie wywo”Jotu 

o wysoko`ci 1,8 m obrzewającego ”arking, 
c) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicznej 

realizowane Jącznie z infrastrukturą ulŁ Legnickiej, 
d) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynek garawowy; 

4) rodzaje dziaJaL inwestycyjnych, do”uszczonych:  
a) remont, ”rzebudowę budynku 2 garawy, 
b) rozbiórka istniejącego garawu blaszanego ”rzezna-

czonego do likwidacji, 

c) nakazuje się urządzenie zieleni ”rzy ogrodzeniu te-

renu ｦ wywo”Jotu,  
d) budowę i remonty urządzeL towarzyszących, w 

tym: dojazdu, ”arkingów dla 5 samochodów i zieleni;  
5) zakazuje się: budowy nowych budynków garawo-

wych. 
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3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
ustala się dojazd i doj`cie do terenu 5-KP istnieją-

cym zjazdem oznaczonym na rysunku planu miejsco-

wego z ulicy Legnickiej, oznaczonej w planie I symbo-

lem: 10 KL. 

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenie 5-KP obowiązek utrzymania, 

na granicy sąsiednich terenów mieszkaniowych ”rzyle-

gających od ”oJudnia do ulicy Legnickiej, ”oziomu haJa-

su ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach 
odrębnych, jak - dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 
do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) nie do”uszcza się na terenie 5-KP, z zastrzewe-

niem ”kt 2, dokonywać ”odziaJów i wydzielać nowych 
dziaJek budowlanych; 

2)  do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci w ”rzy-

”adkach okre`lonych w § 16 ust 4 uchwaJyŁ 
6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

usJugowej U oraz zagos”odarowania terenu, ustala się 
w zakresie: 

1) wskauniki zabudowy na terenie 5-KP: 

a) nakazuje się utrzymać bez zmian istniejącą ”o-

wierzchnię zabudowy budynku 2 garawy na terenie, tjŁ 
nie”rzekraczającą 25% ”owierzchni terenu,  

b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna (wy-

wo”Jot), nie mowe być niwsza niw 5% ”owierzchni tere-

nu; 

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowa-

nych na dziaJce: 
4 - 5 miejsc ”ostojowych dla samochodów osobo-

wych i 2 miejsca w garawu istniejącym; 
3) parametry i gabaryty zabudowy: 

a) gabaryty istniejącego lub ”rzebudowywanego bu-

dynku garawowego - nalewy utrzymać wg stanu istnie-

jącego obrysu ”oziomego i wysoko`ci, tjŁ 1 kondygna-

cja nadziemna, wysoko`ć caJkowita do 3,5 m; zakaz 
rozbudowy, do”uszcza się ”rzebudowę i remont, 

b) szeroko`ć elewacji frontowej: 
- budynku istniejącego ｦ ”ozostawić bez zmian, tjŁ 

do 6,5 m; 

4) forma i cechy dachu budynku garawowego: 

a) do”uszcza się zachować dotychczasową formę 
dachu i rodzaj pokrycia niski, pulpitowy; przy przebu-

dowie zaleca się dach dwus”adowy o jednakowym 
kącie nachylenia ”oJaci i nachyleniu ”oJaci dachowych 
do 15º, kryty materiaJem ogniood”ornym,  

b) kierunek gJównej kalenicy dach budynku: nalewy 
zachować usytuowanie dachu budynku istniejącegoŁ  

7. Linie zabudowy, ustala się jako: 
Ustalenia regulacyjne: zachować obrysy budynku 

istniejącego, wg rysunku ”lanu miejscowegoŁ 

8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ 28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
9. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy:  
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci na terenie 5-KP, który w związku z uchwaleniem 
”lanu miejscowego, nie zmieniJ dotychczasowego ”rze-

znaczenia terenu lub uwytkowania ustala się na 0 %Ł 
 

§ 34Ł1Ł Śla terenu w obszarze 2 ｦ oznaczonego na 

rysunku planu miejscowego symbolem: 12-KD ”oJowo-

nego na czę`ciach dziaJek nr 2499ł43 i 1641ł41, usta-

la się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki zabudo-

wy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren ulicy dojazdo-

wej ｦ KD;  

2) s”osób zagos”odarowania terenu okre`lony ”la-

nem:  

a) ”as terenu o szeroko`ci 2,0 m ”rzeznaczony na 
poszerzenie ulicy Legnickiej, oznaczonej w planie I 

symbolem: 10 KL; 

b) zagospodarowanie pasa terenu na poszerzenie 

ulicy Legnickiej, wskauniki i ”arametry zagos”odarowa-

nia nalewy ”lanować wg warunków ustalonych ”lanie I 
dla ulicy 10 KL, obejmujących:  
- wymagana rozbiórka istniejącego ogrodzenia usy-

tuowanego w istniejącej granicy ulicy, 
- chodnik jednostronny oraz regulacja szeroko`ci 

jezdni i ewŁ zieleL, 
- urządzenia towarzyszące, w tym o`wietlenie tere-

nu, sieci lub ”rzyJącza infrastruktury technicznej; 
3)  do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  
a) budowa, ”rzebudowa, remont elementów ”asa 

ulicy i parkingu 5-KP,  

b) rozbiórka muru i ”Jotu istniejącego ogrodzenia te-

renu 4-U(ZP), 

c) budowa i remonty urządzeL towarzyszących; 
4) zakazuje się na terenie ”asa 12-KD - budowy bu-

dynków i obiektów nie związanych z ”odstawowym 
przeznaczeniem terenu. 

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się teren 12-KD jako pas terenu na posze-

rzenie ulicy Legnickiej oznaczonej w planie I ｦ 10KL.  

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony `ro-

dowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania do-

”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
a) dokonać wydzielenie ”asa ulicy wg ustaleL zmia-

ny planu, 

b) zakazuje się na terenie 12-KŚ dokonywać innych 
”odziaJów i wydzielać nowe dziaJki budowlaneŁ 
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6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zagos”oda-

rowania terenu pasa ulicy 12-KD, ustala się w zakresie: 
a) szeroko`ci chodników: 1,5 ｦ 2,0 m; szeroko`ci 

bez”ieczników 0,5 m, 
b) szeroko`ć jezdni: w dostosowaniu do ukJadu 

funkcjonalnego ulicy Legnickiej wg ustaleL w ”lanie I ｦ 

10KL.  

7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
8. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy: 
- dla terenów 12-KŚ stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci, dla ”lanowanego ”rzeznacze-

nia terenu ”od ”oszerzenie ulicy Legnickiej, ustala się 
na 0 %. 

 

§ 35Ł1Ł Śla terenu w obszarze 3 ｦ istniejących 
urządzonych 2 zes”oJów garawy i ”arkingów, oznaczo-

nych na rysunku planu miejscowego symbolem: 6-KP 

”oJowonego na czę`ci dziaJki nr 2549ł3 i 8-KP ”oJowo-

nego na dziaJce nr 2611ł3 ustala się nastę”ujące ”rze-

znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenów, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe:  

parkingi i garawe - KP, jako istniejąca funkcja tere-

nów garawowania i ”arkowania samochodów; 
2)  rodzaje zabudowy: 

a) na terenie 6-KP - istniejący zes”óJ 24 garawy in-

dywidualnych w parterowym budynku dwutraktowym, 

”o 12 boksów z kawdej strony z obustronnymi ”odjaz-

dami, 

b) na terenie 8-KP - istniejący zes”óJ 40 garawy in-

dywidualnych w 4 parterowych budynkach jednotrak-

towych, ”o 5 +16 +18 +1 boksów z ”odjazdami ze 
ws”ólnego dziedziLca oraz 2 boksy budynku gos”o-

darczego, adaptowanego i przybudowanego do nowego 

zes”oJu garawy z doj`ciem od strony ”óJnocnej granicy 
dziaJki; 

3)  warunki zagospodarowania terenu:  

a) na terenie 6-KP - dostę”ny 2 wjazdami z ulic do-

jazdowych wewnętrznych 10-KDW 11-KŚW, istniejące 
nieutwardzone ”odjazdy ”o obu stronach ciągów gara-

wy,  
b) na terenie 8-KP - dostę”ny ”ublicznym wjazdem, 

istniejący utwardzony dziedziniec z ”odjazdami do ga-

rawy oraz z niewydzielonymi stanowiskami ”ostojowymi 
dla okŁ 10 samochodów osobowych, 

c) ”lanowana zieleL w formie nasadzeL krzewów - 

”rzy granicy zes”oJu na terenie 6-KP lub przy ogrodze-

niu, w rzędach o wysoko`ci okŁ 2,0 m obrzewających 
zes”óJ garawowy na terenie 8-KP,  

d) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicznej 
od ulic dojazdowych; urządzone, osJonięte miejsce na 
kontenery do czasowego gromadzenia od”adów, 

e) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki garawowe; 

4)  do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  
a) remont, ”rzebudowę, odbudowę budynków gara-

wy, 
b) ustala się urządzenie zieleni przy ogrodzeniu tere-

nu,  

c) budowę i remonty urządzeL towarzyszących, w 
tym: dojazdy, plac manewrowy z parkingiem dla ok. 10 

samochodów, ogrodzenie terenu; 
5)  zakazuje się: budowy nowych budynków gara-

wowychŁ 
3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się dojazdy i doj`cie do terenu 6-KP ozna-

czone na rysunku planu miejscowego z planowanych 

ulic wewnętrznych 10-KDW i 11-KŚW od ”rzylegJej 
jezdni ulicy bez nazwy oznaczonej w planie I symbo-

lem: 11 KL; 

b) ustala się dojazd i doj`cie do terenu 8-KP istnieją-
cym zjazdem oznaczonym na rysunku planu miejsco-

wego z ”rzylegJej jezdni ulicy SJowiaLskiej oznaczonej 
w planie I symbolem: 12 KD. 

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenach 6-KP i 8-KP obowiązek 

utrzymania, na granicy sąsiednich budynków i terenów 
mieszkaniowych ”rzylegających od ”óJnocy do ulicy  
11 KL, a od ”oJudnia ”rzy ulicy SJowiaLskiej ”oziomu 
haJasu ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”i-

sach odrębnych, jak - dla terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 

`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 
do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) nie do”uszcza się na terenach 6-KP i 8-KP, z za-

strzeweniem ”kt 2, dokonywać ”odziaJów i wydzielać 
nowych dziaJek budowlanych; 

2)  do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci w ”rzy-

”adkach okre`lonych w § 16 ust 4 uchwaJyŁ 
6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

garawowej i ”arkingów - KP oraz zagospodarowania 

terenu, ustala się w zakresie: 
1) wskauniki zabudowy na terenach 6-KP i 8-KP: 

a) nakazuje się utrzymać bez zmian istniejącą ”o-

wierzchnię zabudowy budynków w obu zes”oJach ga-

rawy boksowych na kawdym terenie, tjŁ nie”rzekraczają-
cą 40% ”owierzchni terenu,  

b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna (wy-

wo”Jot), nie mowe być niwsza niw 5% ”owierzchni tere-

nu; 

2) ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowanych na 
dziaJce: 

a) na terenie 6-KP ｦ doraune, czasowe ”ostoje ”rzed 
garawami dla samochodów osobowych, 
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b) na terenie 8-KP ｦ doraune, czasowe ”ostoje ”rzed 
garawami i okŁ 10 miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych na dziedziLcu;  

3) parametry i gabaryty zabudowy: 

a) gabaryty istniejących obu zes”oJów garawy - nale-

wy utrzymać wg stanu istniejącego obrysu ”oziomego i 
wysoko`ci, tjŁ 1 kondygnacja nadziemna, wysoko`ć 
caJkowita do 3,5 m; zakaz rozbudowy, do”uszcza się 
”rzebudowę i remont, 

b) szeroko`ć elewacji frontowej: 
- na terenie 6-KP - istniejącego budynku dwutrakto-

wego ｦ ”ozostawić bez zmian, tjŁ do okŁ 12,5 m, 
- na terenie 8-KP - istniejących budynków dwutrak-

towych ｦ ”ozostawić bez zmian, tjŁ do okŁ 6,5 m; 
4) forma i cechy dachu budynku garawowego: 
a) do”uszcza się zachować dotychczasową formę 

dachu i rodzaj pokrycia niski, pulpitowy; przy przebu-

dowie zaleca się dach dwus”adowy o jednakowym 
kącie nachylenia ”oJaci i nachyleniu ”oJaci dachowych 
do 15º, kryty materiaJem ogniood”ornym,  

b) kierunek gJównej kalenicy dach budynku:  
- nalewy zachować usytuowanie i s”adki dachu bu-

dynku istniejącego,  
- lub ”rzy dachu dwus”adowym kalenica równolegJa 

do osi ”odJuwnej budynku garawowegoŁ  
7. Ustalenia regulacyjne: na terenach 6-KP i 8-KP 

zachować obrysy budynków w obu zes”oJach garawy 
istniejących, wg rysunku ”lanu miejscowegoŁ 

8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 uchwaJyŁ  
9. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy:  
1) dla terenu 6-KP stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci, który w związku z uchwale-

niem ”lanu miejscowego, zmieniJ dotychczasowe ”rze-

znaczenie terenu, z - 49 EC ustalone w planie I, na 

”rzeznaczenie ”lanowane ”od zabudowę ”arkingi i ga-

rawe - KP, ustala się na 20 %; 
2) dla terenu 8-KP,  

a)  w czę`ci która w związku z uchwaleniem ”lanu 
miejscowego, nie zmieniJa dotychczasowego ”rzezna-

czenia terenu, stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci ustala się - 0 %,  

b)  dla czę`ci która zmieniJa dotychczasowe ”rze-

znaczenie terenu, z - 49 EC ustalone w planie I, na 

”rzeznaczenie ”lanowane ”od zabudowę ”arkingi i ga-

rawe - KP, ustala się na 20 %; 
 

§ 35Ł1Ł Śla terenu w obszarze 3 ｦ istniejącego ze-

s”oJu budynków nieczynnej kotJowni byJych koszar, 
oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-

lem: 7-P,U ”oJowonego na czę`ci dziaJki nr 2549ł3 
ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki za-

budowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa produkcyjna, magazynowa i skJadowa - P, 

b) zabudowa usJug komercyjnych - U, z dopuszcze-

niem diagnostyki, obsJugi i na”raw samochodów oso-

bowych;  

2) rodzaje zabudowy okre`lonej ”lanem:  
a) istniejące lub ”lanowane budynki ”rodukcyjne, 

magazynowe i skJadowe, 
b) istniejące i ”lanowane budynki usJug komercyj-

nych handlu, rzemiosJa w tym obsJugi i na”raw samo-

chodów, administracji i biur oraz innych form usJugowej 
dziaJalno`ci gos”odarczej; 

3) zagospodarowanie terenu: 

a) zagos”odarowanie, wskauniki i ”arametry zabu-

dowy terenu 7-P,U nalewy utrzymywać wg stanu istnie-

jącego lub ”lanować jako nowe ”rzy zachowaniu wa-

runków ustalonych ”lanem miejscowym,  
b) wewnętrzna komunikacja koJowa za”ewniająca do-

jazd z drogi ”ublicznej i doj`cia ”iesze oraz ”arkowanie 
”ojazdów samochodowych; rozwiązanie komunikacji 
wewnętrznej w granicach terenu lub dziaJki zabudowy 
”rodukcyjnej lub usJugowej winno umowliwiać wjazdy  
i wyjazdy samochodów osobowych, dostawczych, cięwa-

rowych, ”rzodem ”ojazdu na drogę ”ubliczną,  
c) ”ublicznie dostę”ne utwardzone miejsca ”ostojo-

we dla samochodów klientów usJug i ”racowników, wg 
wskauników ustalonych w ”lanie, 

d) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu oraz 
plac gospodarczy z miejscami na pojemniki do czaso-

wego gromadzenia od”adów, 
e) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym o`wie-

tlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicz-

nej, 

f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki usJugowe lub kubaturowe obiekty trwaJe; 

4) do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  
a) rozbiórkę budynków byJej kotJowni, 
b) remont, ”rzebudowę, odbudowę budynków w ob-

rysie istniejącego zes”oJu budynków, 
c) budowę i rozbudowę nowego budynku, wg linii 

zabudowy ustalonych w rysunku planu miejscowego, 

d) ustala się obowiązek urządzenia ”asa zieleni ”rzy 
ogrodzeniu terenu od strony stadionu,  

e) budowę i remonty urządzeL towarzyszących, w 
tym: dojazdy, plac manewrowy z parkingiem, ogrodze-

nie terenu; 

5) zakazuje się na terenie 7-P,U - budowy wolnosto-

jących budynków mieszkalnych; do”uszcza się usytu-

owanie lokalu mieszkalnego dla wJa`ciciela, ”rzy za-

chowaniu warunków `rodowiskowych sąsiedztwa 
funkcji P lub U, jako nieuciąwliwych lub nieszkodliwych 
dla zamieszkania okre`lonych i do”uszczonych w ”rze-

”isach odrębnychŁ 
2. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się dojazd i doj`cie do terenu 7-P,U z pla-

nowanych ulic wewnętrznych 10-KDW i 11-KDW od 

ulicy bez nazwy, klasy lokalnej oznaczonej w planie I 

symbolem: 11 KL, 
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3. Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenie 7-P,U obowiązek utrzymania, 

na granicy sąsiednich terenów mieszkaniowych ”oJowo-

nych przy ulicy SJowiaLskiej, ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odrębnych, 
jak - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 
dopuszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

4. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
1) nie do”uszcza się na terenie 7-P,U, z zastrzewe-

niem ”kt 2, dokonywać ”odziaJów i wydzielać nowych 
dziaJek budowlanych; 

2)  do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci w ”rzy-

”adkach okre`lonych w § 16 ust. 4 uchwaJyŁ 
5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

”rodukcyjnej P i usJugowej U oraz zagos”odarowania 
terenu, ustala się w zakresie: 

1) wskauniki zabudowy na terenie 7-P,U: 

a) dopuszcza się, w ”rzy”adku ”rzebudowy budynku 
nieczynnej cie”Jowni, utrzymać bez zmian istniejącą 
”owierzchnię zabudowy istniejącego budynku, tjŁ nie-

”rzekraczającą 30% ”owierzchni terenu,  
b) ustala się, w ”rzy”adku nowej zabudowy terenu, 

wskaunik nie”rzekraczający 40% powierzchni terenu, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, nie 

mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni terenu; 
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usytuowa-

nych na dziaJce: 
a) 2,0 miejscał 10 ”racowników na terenie ”rzezna-

czenia podstawowego, 

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug na ”ublicznie dostę”nych miejscach 
parkingowych,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJnos”rawnej 
na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostę”nych 25 miejsc 
”ostojowych dla usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce w 

”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc większej niw 10, 
d) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy ob-

sJugujący funkcje ”odstawowe;  
3) parametry i gabaryty zabudowy na terenie 7-P,U - 

w przypadku przebudowy: 

a) gabaryty istniejącego zes”oJu budynków nieczyn-

nej cie”Jowni ”rzebudowywanych na cele ”rodukcyjne 
lub usJugowe:  
- budynek cie”Jowni ｦ nalewy utrzymać wg stanu 

istniejącego tjŁ budynek gJówny do 4 kondygnacji nad-

ziemnych, wysoko`ć caJkowita do 12,0 m; budynki 
”omocnicze 1 kondygnacja i wysoko`ć 4,0 m - zakaz 

rozbudowy i nadbudowy, do”uszcza się remont i ”rze-

budowę,  
b) wymiary poziome elewacji: 

- budynku gJównego ｦ ”ozostawić bez zmian, tjŁ 
17,0 i 25,0 m,  

- budynków ”omocniczych - ”ozostawić bez zmian, 
tj. w obrysie 10,0 x 14,0 m, 

- do”uszcza się ograniczenie powierzchni zabudowy 

w ”rzy”adku ”rzebudowy i czę`ciowej rozbiórki budyn-

ków, 
c) forma i cechy dachów: 
- niskie, pulpitowe lub dwuspadowe o jednakowym 

kącie nachylenia ”oJaci, kryte materiaJem ogniood”or-

nym; na budynkach istniejących do”uszcza się zacho-

wać dotychczasowe formy dachów i rodzaj ”okrycia; 
4) parametry i gabaryty zabudowy na terenie 7-P,U - 

w przypadku nowej zabudowy:  

a) gabaryty ”oziome nowych budynków ”rodukcyj-

nych, magazynowych lub usJugowych - nalewy utrzy-

mać w obszarze okre`lonym nie”rzekraczalnymi liniami 

zabudowy ustalonymi na rysunku ”lanu istniejącego, 
b) wysoko`ć nowych budynków funkcji podstawo-

wej ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, wysoko`ć do 9,0 m 

”rzy dachu ”Jaskim lub niskim dwus”adowym, 
c) wysoko`ć nowych budynków funkcji ”omocni-

czej, jak budynki gos”odarcze i garawe - 1 kondygnacja 

nadziemna, wysoko`ć do 3,5 m ”rzy dachu ”Jaskim lub 
niskim dwuspadowym, 

d) szeroko`ć elewacji frontowej: 
- nowych budynków: do 12,0 m,  
e) forma i cechy dachów: 
- budynków ”rodukcyjnych, magazynowych, usJu-

gowych produkcyjnych, magazynowych, usJugowych - 
niskie, dwus”adowe o jednakowym kącie nachylenia 
”oJaci dachowych do 15º, kryte materiaJem ogniood-

pornym,  

- na budynkach gos”odarczych i garawach dachy ni-

skie, ”ul”itowe nawiązujące formą i geometrią do da-

chów ”odobnych budynków w sąsiedztwie,  
f) kierunek gJównej kalenicy dachów: 
- ”rosto”adJy do ulicy 11KL lub ustalony w ”rojekcie 

budowlanym indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu 
dachów budynków sąsiednich, 
- gos”odarczych lub garawy, nalewy dostosować do 

ukJadu dachów na budynkach sąsiednichŁ  
6. Linie zabudowy, ustala się jako: 
1) nieprzekraczalne dla planowanych lub rozbudo-

wywanych nowych budynków, wg rysunku ”lanu miej-

scowego; 

2) ustalenia regulacyjne: w przypadku przebudowy 

zes”oJu budynków nieczynnej kotJowni obrysy budyn-

ków nalewy utrzymać w liniach zabudowy istniejącejŁ 
7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
8. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy: 
 - dla terenu 7-P,U stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci, który w związku z uchwale-

niem ”lanu miejscowego, zmieniJ dotychczasowe ”rze-
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znaczenie terenu, z - 49 EC ustalone w planie I, na 

”rzeznaczenie ”lanowane ”od zabudowę ”rodukcyjną i 
usJugową ｦ P, U, ustala się na 20 %Ł 

 

§ 36Ł1Ł Śla terenu w obszarze 3 ｦ istniejącej zieleni 
i strzelnicy s”ortowej byJych koszar, oznaczonego na 
rysunku planu miejscowego symbolem: 9-ZP, ”oJowo-

nego na czę`ci dziaJki nr 2750ł3 ustala się nastę”ujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-

wania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

teren zieleni urządzonej - ZP, jako zieleL rekreacyjna 
uzu”eJniająca funkcję wy”oczynkową dla sąsiednich 
terenów mieszkaniowych oznaczonych w ”lanie I - 51 

MZ.MW; 

2) s”osób zagos”odarowania terenu i zabudowy okre-

`lony ”lanem:  
a) zagos”odarowanie, wskauniki i ”arametry zago-

spodarowania terenu 9-źP nalewy utrzymywać wg sta-

nu istniejącego, lub ”lanować ”rzy zachowaniu warun-

ków ustalonych ”lanem miejscowym,  
b) ”ubliczne doj`cia ”iesze; rozwiązanie wewnętrz-

nego ukJadu ”rzestrzeni ”ieszych w granicach terenu 
zieleni winno uwzględniać istniejące równice wysoko`ci 
i umowliwiać doj`cia ”iesze z terenów mieszkaniowych 
- 51 MZ.MW, 

c) mowliwo`ć ”o`redniego dojazdu samochodów od 
drogi ”ublicznej, istniejącym wjazdem ”rzez sąsiedni 
teren oznaczony planie I ｦ 57 S,  

d) zieleL niska i wysoka oraz zagos”odarowanie te-

renu: skar”y terenowe, schody terenowe, maJa archi-

tektura, ”lac lub boisko rekreacyjne do gier zes”oJo-

wych, ogrodzenie terenu,  

e) urządzenia towarzyszące infrastruktury technicz-

nej, w tym o`wietlenie i odwodnienie terenu,  
f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako pod-

ziemne;  

3) do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  
a) utrzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni drzew, 

krzewów i trawników, dokonywanie nowych nasadzeL,  
b) remont, ”rzebudowę, odbudowę obiektów i umoc-

nienie skarp terenowych,  

c) budowę urządzeL rekreacyjnych i s”ortowych, 
d) budowę i remonty urządzeL towarzyszących, w 

tym: dojazdy, bramy, ogrodzenie terenu; 

4) zakazuje się na terenie 9-ZP -budowy budynków  
i obiektów nie związanych z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem terenu. 

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

a) ustala się utrzymać dojazd sJuwebny do terenu  
9-źP istniejącym wjazdem na dolnym ”oziomie ”rzez 
sąsiedni teren oznaczony w ”lanie I ｦ 57 S od ulicy 

Śąbrowskiego, 
b) ustala się utrzymać istniejące doj`cia schodami na 

skar”ie z terenów mieszkaniowych, oznaczonych w 

planie I - 51 MZ.MW oraz z planowanej ulicy we-

wnętrznej 11-KDW. 

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się na terenie 9-źP obowiązek utrzymania, 

na granicy sąsiednich terenów mieszkaniowych ”oJowo-

nych ”rzy ulicy SJowiaLskiej, ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odrębnych, 
jak - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 

2) ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 
`rodowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania 
do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 

ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
zakazuje się na terenie 9-źP dokonywać ”odziaJów  

i wydzielać nowe dziaJki budowlaneŁ 
6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

”rodukcyjnej P i usJugowej U oraz zagospodarowania 

terenu, ustala się na terenie 9-ZP w zakresie: 

a) ustala się, w ”rzy”adku nowej zabudowy terenu, 
jak n”Ł altany, wskaunik nie”rzekraczający 5% ”o-

wierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, nie 

mowe być niwsza niw 80% ”owierzchni terenu, wliczając 
”owierzchnię boisk i ”laców rekreacyjnychŁ 

7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
8. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy: 
 - dla terenu 9-źP stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci, który w związku z uchwale-

niem ”lanu miejscowego, zmieniJ dotychczasowe ”rze-

znaczenie z 52 US ustalone w planie I, na przeznacze-

nie ”lanowane ”od zieleL urządzoną - ZP z utrzymaniem 

istniejącego s”osobu zainwestowania i uwytkowania 
terenu, ustala się na 0 %Ł 

 

§ 37Ł1Ł Śla terenów w obszarze 3 ｦ istniejących 
nieurządzonych dróg dojazdowych do zes”oJu garawy  
i do obiektu nieczynnej cie”Jowni, oznaczonych na ry-

sunku planu miejscowego symbolami: 10-KDW i 11-KDW 

”oJowonych na dziaJce nr 2550ł3 i czę`ciach dziaJek nr 
2549ł3, i 2534ł3, ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny ulic dojazdo-

wych wewnętrznych - KDW,  

2) s”osób zagos”odarowania terenu okre`lony ”la-

nem:  

a) zagos”odarowanie ulic wewnętrznych, wskauniki i 
parametry zagospodarowania terenów 10-KDW i 11-KDW 

nalewy ”lanować wg warunków ustalonych ”lanem miej-

scowym, w zakresie:  

- dojazdu samochodów od drogi ”ublicznej,  
- doj`cia ”iesze; rozwiązanie doj`ć ”ieszych ”owinno 

umowliwiać doj`cia do ”lanowanych terenów 6-KP,  

7-P,U i 9-ZP, 
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b) utwardzone jezdnie i chodniki, zieleL wysoka 
wzdJuw zewnętrznych granic obu terenów,  

c) miejsca ”ostojowe dla 7 samochodów na terenie 
10-KDW, 

d) urządzenia towarzyszące, w tym o`wietlenie te-

renu, sieci lub ”rzyJącza infrastruktury technicznej, 
e) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako ”od-

ziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL technicznych 
w budynki usJugowe lub kubaturowe obiekty trwaJe; 

3)  do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  
a) budowa, przebudowa, remont ulic i parkingu,  

b) utrzymanie i ”ielęgnacja zieleni drzew i krzewów, 
dokonywanie nowych nasadzeL, 

c) budowa i remonty urządzeL towarzyszących; 
4) zakazuje się na terenach 10-KDW i 11-KDW - bu-

dowy budynków i obiektów nie związanych z ”odsta-

wowym przeznaczeniem terenu. 

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
ustala się tereny 10-KDW i 11-KŚW jako wewnętrz-

ne ulice dojazdowe do ”lanowanych terenów 6-KP, 7-

P,U dostę”ne istniejącymi wjazdami z ulicy bez nazwy 
oznaczonej w planie I - 11KL.  

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony `ro-

dowiska okre`lonych w § 9 i 10 oraz zachowania do-

”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska 
ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się na-

stę”ująco: 
zakazuje się na terenach 10-KDW i 11-KDW doko-

nywać ”odziaJów i wydzielać nowe dziaJki budowlaneŁ 
6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zagos”oda-

rowania terenu ulic 10-KDW i 11-KŚW, ustala się w 
zakresie: 

a) szeroko`ć jezdni: w dostosowaniu do ukJadu 
funkcjonalnego co najmniej 3,5 i 5,0 m, w dostosowa-

niu do ukJadu funkcjonalnego ulicy wg rysunku planu 

miejscowego, 

b) szeroko`ci chodników: 1,5 ｦ 2,0 m; szeroko`ci 
bez”ieczników 0,5 ｦ 1,0 m, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, nie 

mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni terenuŁ 
7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się wg od”o-

wiednich zasad zao”atrzenia i odbioru mediów okre`lo-

nych w § 20 ｦ28 rozdziaJu 2 dziaJu III uchwaJyŁ  
8. Stawkę ”rocentową, wg § 18 rozdziaJu 10 dziaJu 

II uchwaJy: 
 - dla terenów 10-KDW i 11-KŚW stawkę ”rocen-

tową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, który w 
związku z uchwaleniem ”lanu miejscowego, zmieniJ 

dotychczasowe przeznaczenie z 49 EC ustalone w pla-

nie I, na ”rzeznaczenie ”lanowane ”od ulice wewnętrz-
ne KŚW z utrzymaniem istniejącego s”osobu uwytko-

wania terenu jako dojazdów wewnętrznych, ustala się 
na 0 %. 

 

ŚziaJ V 

Przepisy koLcowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia koLcowe  
  

§ 38Ł W granicach terenów objętych ”lanem miej-

scowym tracą moc obowiązującą:  
 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go (”lan I) ”o byJej jednostce wojskowej przy ul. Dą-
browskiego w Prudniku uchwalony ”rzez Radę Miejską 
w Prudniku uchwaJą Nr XXIł187ł96 z dnia 29 lutego 
1996 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1996 r. Nr 5, poz. 

32), w czę`ci dotyczącej terenów objętych ｦ obszary 

1, 2 i 3 - niniejszym planem miejscowym. 

2.  Zmiana miejscowego planu miejscowego powo-

Janego w ustŁ1 (”lan II), dokonana uchwaJą Nr XXXVIIł 
406/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1490), w 

czę`ci dotyczącej terenu oznaczonego 1 P,U(T) objęte-

go w obszarze 1 - niniejszym planem miejscowym. 

 

§ 39Ł Inwestycją celu ”ublicznego o znaczeniu lo-

kalnym, która nalewy do zadaL wJasnych Gminy Prudnik 
za”isaną w ”lanie miejscowym, jest: 

- rozbudowa ulicy Legnickiej jako poszerzenie pu-

blicznej ulicy gminnej w zakresie budowy chodnika  

o szeroko`ci 1,5 m o dJugo`ci okŁ 120,0 m, w ”asie 
terenu oznaczonym symbolem 12-KD. 

 

§ 40Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzo-

wi Prudnika. 

 

§ 41Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie 

internetowej Gminy Prudnik. 

 

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

wództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Jacek SzczepaLski 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIVł466ł2008 

 Rady Miejskiej w Prudniku 

   z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”o byJej jed-

nostce wojskowej ”rzy ulŁ JŁ Śąbrowskiego w Prudniku  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prudniku 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz na ”od-

stawie rozstrzygnięcia Burmistrza Prudnika z dnia 29 
lutego 2008 rŁ, w którym stwierdza się, we do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rzedmiotowego ”rojektu 
planu miejscowego, nie w”JynęJy wadne uwagi, zatem 

Rada Miejska w Prudniku uznaje za bezprzedmiotowe 

wszczęcie ”ostę”owania w s”rawie roz”atrzenia uwag 
do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ”o byJej jednostce wojskowej ”rzy ul. J. Dą-
browskiego w Prudniku. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIVł466ł2008 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ”o byJej jed-

nostce wojskowej przy ul. Śąbrowskiego w Prudniku 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prudniku o sposo-

bie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych 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 zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w 
Prudniku rozstrzyga, co nastę”uje: 

 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej i komunikacji 

przewidziane w planie miejscowym 

 

1. Zasady budowy i rozbudowy komunikacji oraz 

systemów infrastruktury technicznej zostaJy okre`lone 
w § 19 oraz 20 - 28 ”rzedmiotowej uchwaJyŁ W ”lanie 
za”isano jako inwestycje nalewące do zadaL wJasnych 
gminy jako przebudowa i rozbudowa ulicy Legnickiej. 

Powywsza inwestycja jest okre`lona ustaleniami ni-

niejszej zmiany ”lanu, a jej zakres wynika z istniejącego 
zagos”odarowania i zainwestowania oraz ustaleL do-

tychczas obowiązującego miejscowego ”lanuŁ  

Inwestycje ta jest ”otrzebna dla obsJugi istniejącej i 
”lanowanej zabudowy i ”o”rawienia stanu istniejącej 
ulicy publicznej. 

2. Inwestycją celu ”ublicznego o znaczeniu lokal-

nym, które nalewą do zadaL wJasnych gminy Prudnik 
zapisanymi w niniejszym planie miejscowym w § 39, 
jest: 

- rozbudowa ulicy Legnickiej jako poszerzenie pu-

blicznej ulicy gminnej w zakresie budowy chodnika o 

szeroko`ci 1,5 m o dJugo`ci okŁ 120,0 m, w ”asie te-

renu oznaczonym symbolem 12-KD; o szacunkowej 

warto`ci 28,0 tysŁ zJŁ 
3. _rodki finansowe na realizację tego zadania mogą 

być mŁinŁ ”ozyskane ze s”rzedawy gruntów komunal-

nych wyznaczonych ”lanem oraz dochodów z renty 
”lanistycznej i są szacowane na okŁ 322, 0 tys. zJ w 
okresie 10 lat.  

 

IIŁ Sposób realizacji inwestycji infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, wynikających z ustaleL planu miejscowego 

 

1. Zadania w zakresie rozbudowy - przebudowy 

drogi publicznej przewidzianej w ”lanie ”rowadzić będą 
wJa`ciwe jednostki miejskieŁ 

2. Podstawą ”rzyjęcia do realizacji inwestycji komu-

nikacji i infrastruktury technicznej zadaL wJasnych sta-

nowić będą za”isy Wieloletniego Programu Inwestycyj-

nego Gminy Prudnik. 

3. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoLczenia 
realizacji inwestycji komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ustalane będzie wedJug kryteriów i zasad ”rzy-

jętych ”rzy konstruowaniu Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Gminy Prudnik. 

4. Inwestycje komunikacji mogą być realizowane 
etapowo, w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzezna-

czonych na te cele. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji infrastruktury 

technicznej i komunikacji, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, wynikających z ustaleL planu miejscowe-

go 

 

tródJem finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej i komunikacji będą: 
1) budwet Gminy Prudnik; 
2) `rodki i fundusze zewnętrzne, w tym: dotacje 

unijne, samorządu województwa, dotacje i ”owyczki z 
funduszy celowych, kredyty bankowe i inne; 

3) fundusze prywatne, w tym: w ramach porozu-

mieL cywilno ｦ prawnych lub w formie partnerstwa 

publiczno - prywatnego. 
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