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455 – nr Or.0711.8.2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Spo-
łecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1969 

P O R O Z U M I E N I E  

456 – nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zawarte między Powiatem Kędzierzyńsko– 
Kozielskim a Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie przekazania realizacji zadań 
własnych Powiatu obejmujących organizację zawodów sportowych szkół 
ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej 1969 

457 – nr ZW.4335-3/11 z dnia 23 lutego 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem Raci-
borskim a Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie finansowania kształcenia 
uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych 
im. Arki Bożka w Raciborzu, w zakresie nauki religii Punkcie Katechetycznym 
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, Zbór Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu 1970 
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UCHWAIA NR VIIł25łńń 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 4 marca 2011 r. 

  
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru 

ograniczonego od wschodu ulŁ Armii Krajowej, od póJnocy ulŁ KardynaJa WyszyLskiego,  
od zachodu ulŁ Myczkowskiego oraz od poJudnia magistralną linią kolejową 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U.  

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

Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 800, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r.  

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  

Nr 149, ”ozŁ 996, Nr 155, ”ozŁ 1043), w związ-

ku z uchwaJą nr XLVIIł459ł09 Rady Miejskiej 
Brzegu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Brzeg, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy miasta Brzegu, Ra-

da Miejska Brzegu, uchwala co nastę”uje: 
 

DźIAI I 
PRźEPISŹ OGÓLNE  

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne  

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

darowania przestrzennego miasta Brzeg, zwany 

w dalszej tre`ci uchwaJy ”lanem, dla obszaru 
ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, 

od ”óJnocy ulŁ KardynaJa WyszyLskiego, od za-

chodu ul. Myczkowskiego oraz od poJudnia ma-

gistralną linią kolejowąŁ  
2Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone 

są na rysunku ”lanu w skali 1:1000, zwanym  
w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanu, s”o-
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rządzonym z wykorzystaniem urzędowych ko”ii 
map zasadniczych.  

3Ł Celem s”orządzenia ”lanu jest rewaloryza-

cja i uksztaJtowanie zharmonizowanych, kom-

”letnych i czytelnych zes”oJów zabudowy `ród-

miejskiej.  

 

§ 2Ł1Ł Rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 

ustŁ 2, jest integralną czę`cią ”lanu i stanowi 
zaJącznik nr 1 do uchwaJyŁ  

2Ł ZaJącznikami do uchwaJy, nie stanowiący-

mi ustaleL ”lanu, są takwe rozstrzygnięcia:  
1) o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2;  
2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz  
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-

sami o finansach ”ublicznych, stanowiące za-

Jącznik nr 3Ł  
 

§ 3Ł1Ł W ”lanie okre`lono:  
1) § 6-7 - ”rzeznaczenie terenów;  
2) § 8-10 - zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego;  
3) § 11-17 - zasady ochrony `rodowiska i kra-

jobrazu kulturowego;  

4) § 18-20 - zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków;  
5) § 21-22 - wymagania wynikające z ”otrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych;  
6) § 23 - zasady i warunki scalania oraz po-

dziaJu nieruchomo`ci;  
7) § 24 - szczególne warunki zagos”odaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytko-

waniu;  

8) § 25-27 - zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i wy”osawenia 
w miejsca parkingowe dla samochodów;  

9) § 28-33 - zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej;  
10) § 34-44 - szczegóJowe ”rzeznaczenie te-

renów oraz zasady ksztaJtowania ich zabudowy  
i zagospodarowania;  

11) § 45 - s”osób i termin tymczasowego za-

gos”odarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów;  
12) § 46 - stawki ”rocentowe, o których 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2Ł W ”lanie nie okre`la się:  
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony 

przyrody, zasad ochrony dóbr kultury ws”óJcze-

snej, granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych, ”oniewaw takie tereny i obiekty nie 
wystę”ują na obszarze objętym ”lanem;  

2) granic obszarów wymagających ”rze”ro-

wadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, 
granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy i infrastruktury technicznej, granic obszarów 
wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji, 
granic terenów ”od budowę urządzeL, o których 
mowa w art. 10 ust. 2a, oraz ich stref ochron-

nych, granic terenów ”od budowę wielko”o-

wierzchniowych obiektów handlowych, granic 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz te-

renów sJuwących organizacji im”rez masowych,  
a takwe granic ”omników zagJady i ich stref 
ochronnych, ze względu na brak takich ”otrzebŁ  

 

§ 4Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 
rysunku ”lanu, o którym mowa w § 1 ustŁ 2, są 
obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania - wyznaczone `ci`le;  
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania - wyznaczone orientacyjnie;  

3) linie zabudowy obowiązujące;  
4) linie zabudowy nieprzekraczalne;  

5) budynek eksponowany;  

6) obowiązujące usytuowanie akcentu archi-

tektonicznego;  

7) planowany szpaler zieleni izolacyjnej;  

8) strefa B ｦ ochrony konserwatorskiej;  

9) strefa OW ｦ obserwacji archeologicznej;  

10) budynki objęte ochroną konserwatorską;  
11) ”rzeznaczenie terenów, oznaczone sym-

bolem literowym lub liczbowo-literowym.  

2. Oznaczenia graficzne rysunku planu, nie 

wymienione w ustŁ 1, mają charakter informa-

cyjny lub postulatywny.  

3Ł Przebieg linii rozgraniczających tereny, wy-

znaczonych `ci`le na rysunku ”lanu, nie ”odlega 
zmianomŁ Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu linii 
rozgraniczających wyznaczonych orientacyjnie  
w przypadku:  

1) korekty szeroko`ci ”asa drogowego drogi 
oznaczonej symbolem KDG i KDP;  

2) likwidacji lub korekty szeroko`ci ”asa dro-

gowego drogi oznaczonej symbolem KDW.  

 

§ 5Ł Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w uchwa-

le oznaczają:  
1) budynek pomocniczy ｦ budynek z pomiesz-

czeniami gos”odarczymi, garawowymi, technicz-

nymi lub skJadowo-magazynowymi, a takwe wia-

ta o takim s”osobie uwytkowania, usytuowane 
na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

sJuwące obsJudze dziaJalno`ci gos”odarczej ”ro-

wadzonej wyJącznie na tym terenie;  
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2) budynek towarzyszący ｦ budynek biurowy, 

socjalny, handlowo-usJugowy lub usJugowy, usy-

tuowany na terenach zabudowy techniczno-

”rodukcyjnej, sJuwący obsJudze dziaJalno`ci go-

s”odarczej ”rowadzonej wyJącznie na tym terenie;  
3) dziaJalno`ć nie zakJócająca funkcji miesz-

kaniowej ｦ dziaJalno`ć gos”odarcza nieuciąwliwa 
oraz:  

a) nie wymagająca:  
- funkcjonowania w godzinach od 22oo do 6oo 

rano;  

- sytuowania na terenie jakichkolwiek budow-

li, instalacji i urządzeL związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią, a takwe ”rzechowywania, skJado-

wania lub gromadzenia jakichkolwiek urządzeL, 
s”rzętu, materiaJów i substancji;  

- obsJugi trans”ortowej ”ojazdami o do”usz-

czalnej masie ”owywej 3,5 t lub obsJugi wielo-

krotnej tjŁ więcej niw 2 kursy na dobę;  
b) nie powodująca ”rzekroczenia standardów 

jako`ci `rodowiska i standardów emisyjnych 
”oza granicami terenu, do którego ”rowadzący 
dziaJalno`ć ma tytuJ ”rawny;  

4) dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ dziaJalno`ć go-

s”odarcza nie zaliczana do ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko,  
a takwe obejmująca rodzaje tych ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, które zwolnione zostaJy ze s”orzą-
dzenia ra”ortu na ”odstawie ”ostanowienia wJa-

`ciwego organu;  
5) dziaJalno`ć uciąwliwa ｦ dziaJalno`ć gos”o-

darcza obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko, które 
wymagają s”orządzenia ra”ortu na ”odstawie 
”ostanowienia wJa`ciwego organu, z wyJącze-

niem dziaJalno`ci zaliczanych do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko;  

6) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, elektroenergetyczne `redniego i niskiego 
na”ięcia, gazowe dystrybucyjne, cie”Jownicze  
i inne, wraz z urządzeniami na sieciach takimi jak 

zbiorniki, pompownie, przepompownie, osadniki, 

stacje transformatorowe it”Ł, a takwe kabiny 
telefoniczne i infrastruktura telekomunikacyjna, 

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych ”rawa tele-

komunikacyjnego;  

7) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 
usytuowania zabudowy od drogi, mierzoną od 
linii rozgraniczającej drogi do czę`ci nadziemnej 
zasadniczej `ciany frontowej budynku lub jej 
najbliwszego ”unktu, w ”rzy”adku gdy jest ona 
nierównolegJa do drogi;  

8) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znaczająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania 
zabudowy od drogi, mierzoną od linii rozgranicza-

jącej drogi do czę`ci nadziemnej zasadniczej 
`ciany frontowej budynku lub jej najbliwszego 
punktu, w przypadku gdy jest ona nierównolegJa 
do drogi, przy czym linia ta nie dotyczy balko-

nów, wykuszy, gzymsów, oka”ów, zadaszeL 
nad wej`ciami, elementów odwodnienia i detalu 
architektonicznego elewacji oraz innych, podob-

nych czę`ci budynku;  
9) kamienica ｦ miejski budynek mieszkalny, 

kulturowy lub ws”óJczesny, ”rzynajmniej jedno-

”iętrowy, usytuowany w zwartej lub ”óJzwartej 
”ierzei zabudowy, zamykającej wnętrze ”odwór-

ka, w tym takwe budynek ”lombowy;  
10) no`nik reklamowy ｦ reklama, w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych dotŁ dróg ”ublicznych, 

a takwe reklamy umieszczane na obiektach bu-

dowlanych i urządzeniach (lub ich czę`ciach),  
z wyjątkiem szyldów skle”ów i ”rzedsiębiorstw 
oraz tablic informacyjnych instytucji;  

11) ”rzedogródek ｦ zieleL ozdobna usytu-

owana ”omiędzy elewacją frontową budynku  
a ”asem drogowym drogi, stanowiąca element 
kom”ozycji historycznego ukJadu ”rzestrzenne-

go, komponowana indywidualnie;  

12) ”rze”isy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie 
Normy i Branwowe Normy oraz ”rze”isy ”rawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze woje-

wództwa o”olskiego;  
13) przeznaczenie dopuszczalne ｦ alternatyw-

ne klasy ”rzeznaczenia, które mowna lokalizować 
na terenie lub w obiekcie niezalewnie od ”rzezna-

czenia podstawowego, lub Jącznie z nim, w s”o-

sób zgodny z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu;  
14) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ klasy prze-

znaczenia, które uzu”eJniają lub wzbogacają 
”rzeznaczenie terenu, sytuowane wyJącznie jako 
towarzyszące ”rzeznaczeniu ”odstawowemu lub 
dopuszczalnemu, nie zmieniające charakteru 
zagospodarowania i zabudowy terenu;  

15) teren - fragment obszaru objętego ”la-

nem, wydzielony na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczony symbolem literowym 
lub liczbowo-literowym;  

16) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawają-
cy ”rocentowy udziaJ ”owierzchni zabudowy 
budynków, w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub 
terenu, zgodnie z ”rze”isami szczegóJowymi;  

17) zieleL towarzysząca - zieleL wnętrz mię-
dzyblokowych oraz towarzysząca zabytkowym 
zaJoweniom ”rzestrzennym lub budynkom, wraz  

z elementami maJej architektury sJuwącymi rekre-

acji codziennej (Jawki, urządzenia zabawowe dla 
dzieci it”Ł) i utrzymaniu ”orządku (”lacyki gos”o-

darcze, trzepaki, miejsca czasowego gromadze-

nia od”adów bytowych), a w ”asie drogowym 
zieleL ”rzyuliczna;  

18) zjazd - zjazd z drogi na dziaJkę lub teren 
dla ”ojazdów samochodowychŁ  
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RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów  

§ 6Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem liniami 
rozgraniczającymi wydziela się tereny o nastę”u-

jącym ”rzeznaczeniu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-

ne symbolem:  

a) MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej (§ 34-35),  

b) MU ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej (§ 36);  

2) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone 
symbolem:  

a) UM ｦ tereny zabudowy usJugowo - miesz-

kaniowej (§ 37);  

3) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

oznaczone symbolem:  

a) PP ｦ tereny zabudowy ”rodukcyjnej, skJa-

dów i magazynów (§ 38);  

4) tereny zieleni i wód, oznaczone symbolem:  
a) ZP ｦ tereny zieleni urządzonej (§ 39);  

5) tereny komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, oznaczone symbolem:  

a) KDG ｦ tereny dróg ”ublicznych gJównych  
            (§ 40)  

b) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych dojazdo-

wych (§ 41),  

c) KDP ｦ tereny dróg ”ublicznych ”ieszych  
           (§ 42),  

d) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 43),  

e) E ｦ tereny infrastruktury elektroenerge-

tycznej (§ 44).  

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) przeznaczenie podstawowe oraz, w zalew-

no`ci od ”otrzeb, ”rzeznaczenie do”uszczalne  
i uzu”eJniające, a takwe zasady ksztaJtowania ich 

zabudowy i zagos”odarowania ustala się w ”rze-

”isach szczegóJowych ”lanu;  
2) ”rze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

Jącznie, ”rzy czym ”rze”isy ogólne są nadrzędne 
w stosunku do ”rze”isów szczegóJowychŁ  

 

§ 7Ł1Ł Ustala się nastę”ujące gru”y klas ”rze-

znaczenia terenów:  
1) zabudowa mieszkaniowa, obejmująca na-

stę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu:  
a) mieszkania towarzyszące ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć czę`ci budynków niemieszkalnych,  
w których znajdują się nie więcej niw 2 mieszka-

nia,  

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny nie 
będący budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, lub zes”óJ 
takich budynków, wraz z urządzeniami towarzy-

szącymi;  
2) usJugi, obejmujące nastę”ujące klasy prze-

znaczenia terenu:  

a) biura ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiekty  
i ”owierzchnie ”rzeznaczone na dziaJalno`ć ad-

ministracji ”ublicznej, organów bez”ieczeLstwa 
”ublicznego, organizacji i stowarzyszeL s”oJecz-

nych, ”olitycznych i gos”odarczych, sJuwb 
ochrony, obsJugi administracyjno-socjalnej, ob-

sJugi usJug zdrowia i o”ieki s”oJecznej, usJugi 
związane z obsJugą ”ocztowo - telekomunikacyj-

ną, zarządzaniem, finansami, ubez”ieczeniami, 
obsJugą nieruchomo`ci, ”o`rednictwem, archiwi-

zowaniem, obsJugą turystyki, dziaJalno`cią wy-

dawniczą lub mediami, reklamą, a takwe biura 
”rojektów, ”rawnicze, notarialne oraz inne  
o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem obiektów 
strawy ”owarnej,  

b) gastronomia ｦ nalewy ”rzez to rozumieć re-

staurację, bar, bar fast food, herbaciarnię, ka-

wiarnię, cukiernię, koktajl-bar, winiarnię, ”ub 
oraz inne o ”odobnym charakterze, takwe wraz  
z usJugami cateringowymi,  

c) handel detaliczny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie, w których dokonuje 
się detalicznej s”rzedawy towarów konsumen-

tom, gJównie dla ”otrzeb gos”odarstw domo-

wych i dla uwytku osobistego, o ”owierzchni 
s”rzedawy nie większej niw 400 m2, w tym takwe 
s”rzedaw ku”onów gier losowych, s”ortowych  
i loteryjnych, z wyjątkiem s”rzedawy ”ojazdów  
i motocykli, s”rzętu budowlanego i rolniczego lub 

ich czę`ci oraz materiaJów budowlanych, maso-

wych i stacji ”aliw (s”rzedawy detalicznej ”aliw),  
d) obsJuga turystyki ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć hotel, motel, ”ensjonat, dom go`cinny, 
dom wycieczkowy, schronisko turystyczne oraz 

inne sJuwące zakwaterowaniu turystów, takwe  
z towarzyszącymi usJugami gastronomii i handlu 
detalicznego, z wyjątkiem agroturystyki, cam-

”ingów i sezonowych baz turystycznych,  
e) opieka medyczna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane do 
`wiadczenia usJug i ”orad medycznych, diagno-

styki medycznej, a takwe zakJady rehabilitacji, 
”rotetyki, laboratoria, ambulatoria, szkoJy rodze-

nia oraz inne o ”odobnym charakterze, z wyjąt-

kiem indywidualnych praktyk lekarskich,  

f) rekreacja ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiek-

ty i ”owierzchnie umowliwiające odnawianie siJ 
fizycznych i ”sychicznych za ”omocą równych 
form aktywno`ci umysJowej lub fizycznej, innych 
niw wynikających z codziennego wycia takie jak 
sauny, salony masawu, solaria, Jaunie, siJownie, 
sale do aerobiku, fitness, jogi, taLca, oraz inne  
o podobnym charakterze,  

g) rozrywka i kultura ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane do 
”rowadzenia dziaJalno`ci rozrywkowej lub sJuwą-
ce upowszechnianiu i popularyzacji kultury  

i sztuki, takie jak kluby profesjonalne (literacki, 

artystyczny, taneczny itp.), studia i pracowanie 
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artystyczne, salon gier, kawiarnie internetowe  

i wy”owyczalnie no`ników elektronicznych oraz 
inne o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem dys-

koteki,  

h) usJugi bytowe ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”unkty usJug `wiadczonych dla lokalnej s”oJecz-

no`ci takie jak usJugi fryzjerskie, kosmetyczne, 
stylistyczne, optyczne, szklarskie, pralnicze, 

fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie, 

internetowe, wykonywania nadruków, dorabiania 

kluczy, wykonywania ”ieczątek, a takwe usJugi  
w zakresie na”raw i wy”owyczania artykuJów 
uwytku osobistego i domowego, s”rzętu s”orto-

wego, elektronicznego i elektrycznego oraz inne 

o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem usJug ”o-

grzebowych,  

i) usJugi drobne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi `wiadczone w ramach wykonywania wol-

nego zawodu oraz `wiadczone indywidualnie 
przez jednoosobowe podmioty gospodarcze takie 

jak indywidualne ”raktyki lekarskie, usJugi ”ro-

jektowe, geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-

księgowe, doradcze, detektywistyczne, związane 
z tJumaczeniami, sekretarskie, obsJugi finansowej 
i ubezpieczeniowej, pracownie artystyczne oraz 

inne o podobnym charakterze,  

j) usJugi ksztaJcenia ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane 

”rzez szkoJy artystyczne oraz s”ecjalistyczne, 
nauczające języków, taLca, rysunku, aktorskie 
it”Ł oraz oferujące ”rowadzenie kursów i szkoleL 
w zakresie nauczania, z wyjątkiem szkóJ nauki 
jazdy ”ojazdami i szkóJ tresujących zwierzęta;  

3) zabudowa techniczno-produkcyjna, obej-

mująca nastę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu:  
a) handel hurtowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

obiekty i ”owierzchnie ods”rzedawy towarów 
innym jednostkom handlu hurtowego lub deta-

licznego oraz innym uwytkownikom, a takwe han-

del detaliczny materiaJami budowlanymi, z wy-

jątkiem gieJd towarowych,  
b) na”rawa i obsJuga ”ojazdów ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć obiekty i ”owierzchnie sJuwące usJu-

gom wykonywanym w zakresie remontów, na-

”raw, konserwacji oraz obsJugi urządzeL i ”ojaz-

dów, takie jak usJugi mechaniczne, blacharskie, 
lakiernicze, wulkanizacyjne i wymiany ogumie-

nia, elektrotechniczne i elektroniczne, wymiany 

czę`ci i akcesoriów it”Ł, a takwe diagnostykę 
”ojazdów i wykonywanie ”rzeglądów technicz-

nych, ”omoc drogową oraz wynajem samocho-

dów, z wyjątkiem stacji ”aliw i handlu detalicz-

nego pojazdami,  

c) produkcja drobna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane do 
”rowadzenia dziaJalno`ci wytwórczej lub usJu-

gowej zakJadu rzemie`lniczego takie jak stolar-

stwo, `lusarstwo, kamieniarstwo, piekarnictwo, 

cukiernictwo, a takwe drobna ”rodukcja innych 
wyrobów, rozmaitych artykuJów i s”rzętu,  

d) produkcja - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty 
i powierzchnie wykorzystywane do prowadzenia 

dziaJalno`ci ”rodukcyjnej, wytwórczej i ”rzetwór-

czej, skJadowania, magazynowania, sortowania, 
konfekcjonowania i inne o podobnym charakterze, 

z wyjątkiem baz trans”ortowych;  
4) zieleL i wody, obejmująca nastę”ujące kla-

sy przeznaczenia terenu:  

a) terenowe urządzenia s”ortu i rekreacji ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć otwarte, terenowe 
urządzenia do u”rawiania s”ortu i rekreacji takie 
jak boiska, korty tenisowe, `ciewki rowerowe 
oraz rolkowe, `ciewki zdrowia, lodowiska odkryte 
oraz inne o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem 
tras s”ortów motorowych,  

b) zieleL urządzona ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zieleL kom”onowaną skweru miejskiego 
wraz z elementami maJej architektury takimi jak 
”omniki, rzeuby, tablice ”amiątkowe, fontanny, 
”odkre`lającymi rangę zieleni ”ublicznej;  

5) komunikacja, obejmująca nastę”ujące klasy 
przeznaczenia terenu:  

a) droga piesza ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
drogę dla ruchu ”ieszych, z do”uszczeniem ru-

chu rowerów oraz ”ojazdów s”ecjalnych  
i uprzywilejowanych,  

b) droga wewnętrzna ｦ rozumiana zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi,  
c) obiekty parkowania ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ogólnodostę”ne ”arkingi wielo”oziomowe,  
d) urządzenia ”arkowania ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć jedno”oziomowe odkryte miejsce ”o-

stojowe dla samochodów osobowych, lub ich 
zgrupowanie, sytuowane na poziomie terenu, 

poza pasem drogowym drogi,  

e) trasa rowerowa ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
drogę dla rowerów, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi, za”ewniającą bez”ieczny i wygodny ruch 
rowerowy, obejmującą wydzielone `ciewki rowe-

rowe lub tew wydzielone ”asy dla ruchu rowerów,  
f) ulica - rozumiana zgodnie z przepisami od-

rębnymi;  
6) infrastruktura techniczna, obejmująca na-

stę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu:  
a) urządzenia elektroenergetyczne ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć stacje transformatorowe SNŁ  
2Ł Na terenach, o których mowa § 6 ust. 1, 

mowna sytuować:  
1) wyJącznie klasy ”rzeznaczenia ustalone 

”rze”isami szczegóJowymi ”lanu;  
2) infrastrukturę techniczną związaną z obsJu-

gą obiektów i terenów, o których mowa w § 6 

ustŁ 1, a takwe inną infrastrukturę techniczną, 
je`li nie koliduje z istniejącą lub ”lanowaną zabu-

dową lub zagos”odarowaniem terenów;  
3) drogi wewnętrzne, zieleL towarzyszącą  

i obiekty maJej architekturyŁ  
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RozdziaJ 3 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego  

§ 8Ł1. Nastę”ujące elementy zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego wymagają ochrony i rewa-

loryzacji:  

1) `ciana urbanistyczna ulicy Armii Krajowej, 
oznaczonej symbolem KDG;  

2) budynki objęte ochroną konserwatorką,  
w tym szczególnie zabudowa willowa wraz  
z ”rzedogródkami;  

3) wewnętrzne dziedziLce i wnętrza między-

blokowe.  

2Ł Śla terenów i obiektów, o których mowa 
w ust. 1, obowiązuje nakaz:  

1) rewaloryzacji zdegradowanej zabudowy hi-

storycznej;  

2) uzu”eJnienia `ciany urbanistycznej kamie-

nicami, w miejscach wskazanych na rysunku 

”lanu, ”rzy zachowaniu s”ójno`ci s”osobu sytu-

owania, gabarytów, wysoko`ci, rozwiązaL archi-

tektonicznych i materiaJowych z sąsiednią zabu-

dową zabytkową;  
3) ”odkre`lenia narowników ”ierzei zabudowy 

akcentem architektonicznym;  

4) zmiany uksztaJtowania budynku ekspono-

wanego, zgodnie z wymogami § 10;  

5) ”odniesienia walorów kom”ozycyjnych zie-

leni ”rzeogródków oraz odtworzenia ich ogro-

dzeL;  
6) uksztaJtowania i zagos”odarowania we-

wnętrznych dziedziLców i wnętrz międzybloko-

wych zielenią towarzyszącą, kom”onowaną in-

dywidualnie.  

 

§ 9Ł1Ł Nastę”ujące elementy zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego wymagają uksztaJtowania 
i rehabilitacji:  

1) nieukoLczony kwartaJ zabudowy, re”rezen-

tujący XIX-XX wieczne tendencje planowania 

ｭmiasta ogroduｬ, usytuowany na terenie ozna-

czonym symbolem 1MW;  

2) niekom”letny kwartaJ zabudowy kamieni-

cowo-blokowej, sytuowany na terenie oznaczo-

nym symbolem 2MW i MU;  

3) zieleL urządzona, oznaczona symbolem ZPŁ  
2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, 

obowiązuje nakaz:  
1) twórczego uzu”eJnienia i ukoLczenia ze-

spoJu zabudowy terenu 1MW, 2MW i MU,  
z uwzględnieniem historycznych zasad kom”o-

zycji, w tym szczególnie zachowania geometrii 
ukJadu zabudowy, duwych kwartaJów zabudowy, 
duwych ”osesji, obrzewnego sytuowania budyn-

ków w zwartej i ”óJzwartej pierzei zabudowy, 

linii zabudowy, s”ójno`ci rozwiązaL architekto-

nicznych i jednorodno`ci materiaJów;  

2) zagos”odarowania wnętrz międzybloko-

wych jako ”rzestrzeni ws”ólnych kwartaJu zabu-

dowy;  

3) ”odniesienia rangi i walorów kom”ozycyj-

nych zieleni urządzonej, oznaczonej symbolem ZP, 
w dostosowaniu do historycznego otoczenia.  

 

§ 10Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się budy-

nek eks”onowany, istotny dla kom”ozycji węzJa 
urbanistycznego jakim jest ”rzylegJy ”lac ”u-

bliczny (Rondo Solidarno`ci)Ł  
2. Dla budynku, o którym mowa w ustŁ 1, 

ustala się obowiązek:  
1) starannego uksztaJtowana formy i bryJy 

budynku stanowiącego ”ierzeję wawnego ”lacu 
publicznego, o reprezentacyjnej architekturze  

i wysokim poziomie estetycznym, w dostosowa-

nym do skali i rangi historycznego otoczenia;  

2) stosowanie na elewacji budynku wysokiej 

jako`ci materiaJów budowlanychŁ  
3Ł W celu zwiększenia gabarytów budynku, 

do”uszcza się jego rozbudowę i usytuowanie 
jako budynku narownego w zwartej ”ierzei zabu-

dowy.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kul-

turowego  

§ 11Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem zakazuje 
się sytuowania:  

1) zakJadów stwarzających zagrowenie wy-

stą”ienia ”owawnej awarii ”rzemysJowej, o której 
mowa w ”rze”isach odrębnych;  

2) ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Jywać na obszar Natura 2000 oraz s”ójno`ć 
”rzestrzenną sieciŁ  

2Ł Przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko wymagają stosowania 
rozwiązaL technicznych i technologicznych mi-

nimalizujących warto`ci ”odstawowych uciąwli-
wo`ci dla ludzi i `rodowiska.  

3Ł ŚziaJalno`ć gos”odarcza nie mowe ”owo-

dować ”rzekroczenia obowiązujących standar-

dów jako`ci `rodowiska i standardów emisyj-

nych, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, ”oza 
granicami terenu, do którego ”rowadzący dzia-

Jalno`ć ”osiada tytuJ ”rawnyŁ  
 

§ 12.1Ł Stosować rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne ograniczające lub 
za”obiegające niskiej emisji do ”owietrza, w tym 
szczególnie:  

1) w indywidualnych systemach grzewczych 

stosować ”aliwa niskoemisyjne lub urządzenia 
niskoemisyjne;  

2) wykorzystać energię odnawialną w zasila-

niu energetycznym budynków i w gos”odarce 
komunalnej.  
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2Ł Zakazuje się skJadowania na otwartym te-

renie lub w obiektach niezadaszonych materia-

Jów, będących uródJem emisji niezorganizowanej 
do powietrza.  

 

§ 13Ł1. Zakaz wprowadzania nieczyszczo-

nych `cieków do `rodowiskaŁ 
2Ł Miejsca czasowego gromadzenia od”adów 

zabez”ieczyć ”rzed ”rzedostaniem się do wód 
lub do ziemi substancji mogących negatywnie 
w”Jywać na `rodowiskoŁ  

3Ł Powierzchnie, na których istnieje niebez”ie-

czeLstwo zanieczyszczenia substancjami szkodli-
wymi, mogącymi ”rzenikać do wód lub do ziemi, 
nalewy uszczelnić, zabez”ieczyć ”rzed s”Jywem 
zanieczyszczonych wód na tereny ”rzylegJe oraz 
wy”osawyć w urządzenia zabez”ieczające ”rzed 
”rzedostaniem się substancji zagrawających `ro-

dowisku naturalnemu wód i ziemiŁ  
 

§ 14Ł1Ł W dziaJalno`ci gos”odarczej stoso-

wać surowce i materiaJy za”obiegające ”owsta-

waniu od”adów lub ”ozwalające utrzymać ich 
ilo`ć mowliwie na najniwszym ”oziomieŁ  

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę”owa-

nia z odpadami:  

1) bytowymi i komunalnymi ｦ od”rowadzić 
na skJadowisko komunalne; minimalizować ilo`ć 
wytwarzanych od”adów, gromadzić z uwzględ-

nieniem ich segregacji, w s”osób bez”ieczny dla 
`rodowiska;  

2) niebezpiecznymi oraz innymi odpadami wy-

tworzonymi podczas budowy i eksploatacji 

obiektów budowlanych, ”ostę”ować zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi, w szczególno`ci nalewy 
za”ewnić odbiór tych od”adów ”rzez ”odmioty 
”osiadające od”owiednie zezwoleniaŁ  

3. Masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji, 
wykorzystać gos”odarczo na obszarze objętym 
planem lub w miejscach wskazanych przez bur-

mistrza, w tym szczególnie do rekultywacji wy-

robisk poeksploatacyjnych.  

 

§ 15Ł1Ł Zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
okre`lającymi do”uszczalne ”oziomy haJasu, 
teren oznaczony symbolem:  

1) 1MW i 2MW ｦ jest terenem zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego;  

2) MU i UM ｦ jest terenem mieszkaniowo ｦ 

usJugowymŁ  
2Ł Śla ”ozostaJych terenów do”uszczalnych 

”oziomów haJasu nie ustala się, chyba we wystę-
”ują na nich obiekty ”odlegające ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, wówczas do-

”uszczalne ”oziomy haJasu nalewy ”rzyjąć na 
granicy terenu zgodnie z tymi przepisami.  

3. Budynki lub pomieszczenia przeznaczone 

na staJy ”obyt ludzi, ”odlegające ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych w zakresie 
ochrony ”rzed haJasem i wibracjami, usytuowane 
w zasięgu udokumentowanego uciąwliwego od-

dziaJywania magistralnej linii kolejowej oraz  
w odlegJo`ci do 30 m od krawędzi jezdni ul. Ar-

mii Krajowej, nalewy ksztaJtować i zabez”ieczyć 
”rzed haJasem i drganiami ”o”rzez stosowanie 
skutecznych rozwiązaL ”rzestrzennych i tech-

nicznych, za”ewniających wJa`ciwe warunki 
akustyczne w budynkach.  

4Ł W ”rodukcji stosować rozwiązania ograni-

czające emisję haJasu, w tym szczególnie herme-

tyzację ”rodukcji ”rzy technologiach stwarzają-
cych zagrowenia ”onadnormatywneŁ  

 

§ 16Ł W przypadku dokonania odkrycia ko-

”alnych szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy 
”owiadomić regionalnego dyrektora ochrony 
`rodowiska, a jeweli to nie jest mowliwe - burmi-

strza.  

 

§ 17Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem do”usz-

cza się usunięcie drzew, na zasadach okre`lo-

nych ”rze”isami odrębnymi, je`li:  
1) uniemowliwiają zmianę kom”ozycji zieleni 

na terenie oznaczonym symbolem ZP, zgodnie  

z wymogami § 9;  

2) kolidują z ”lanowanym zagos”odarowa-

niem terenu;  

3) zagrawają bez”ieczeLstwu ludzi, mienia lub 
ruchu drogowego.  

2Ł W trakcie robót budowlanych drzewa nale-

wy zabez”ieczyć ”rzed uszkodzeniamiŁ  
3. Powierzchnie niezabudowane i nieutwar-

dzone zagos”odarować zielenią urządzoną, do-

stosowaną do warunków siedliskowych i walo-

rów kulturowych terenuŁ  
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków  

§ 18Ł1Ł Ustala się strefę B, ochrony konser-

watorskiej, o granicy okre`lonej na rysunku pla-

nu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie B jest 

fragment zes”oJu zabudowy willowej-miejskiej, 

kom”onowanej na zasadach ｭmiasta ogroduｬ, 
oraz kamienicowej z ”rzeJomu XIX-XX wieku.  

3Ł W strefie B, o której mowa w ustŁ 1, 
ochronie podlega:  

1) historyczny ukJad zabudowy sytuowanej  
w zwartej lub ”óJzwartej ”ierzei zabudowy;  

2) historyczna zabudowa willowa o reprezen-

tacyjnym charakterze wraz z towarzyszącą jej 
zielenią, w tym ”rzedogródki;  
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3) secesyjna i postsecesyjna zabudowa ka-

mienicowa, komponowana z zwartych lub ”óJ-
zwartych pierzejach zabudowy;  

4) historyczne zasady sytuowania budynków, 
linie i intensywno`ć zabudowy oraz ”ro”orcje 
wysoko`ciowe ksztaJtujące jej sylwetę;  

5) historyczne zasady ”odziaJów ”arcelacyj-

nych.  

4Ł W strefie B, o której mowa w ust. 1, usta-

la się obowiązek:  
1) zachowania i rewaloryzacji zasadniczych 

elementów kom”ozycji urbanistycznej, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1-3;  

2) kontynuowania, w przypadku lokalizacji 

nowych budynków, historycznych zasad usytu-

owania na dziaJce i linii zabudowy, zasad ksztaJ-
towania bryJy i gabarytów oraz geometrii dachu;  

3) ”od”orządkowania form zagos”odarowania 
terenu i kompozycji zieleni historycznym zasa-

dom kom”ozycji zes”oJu zabudowy;  
4) ”rzeksztaJcenia lub wymiany budynku eks-

ponowanego, o niskich walorach kompozycyj-

nych;  

5) usunięcia budynków gos”odarczychł gara-

wowych, tymczasowych i dysharmonijnych, na-

ruszających rangę `ródmie`cia;  
6) stosowania na `cianach zewnętrznych  

i dachach wyJącznie materiaJów charaktery-

stycznych dla zes”oJu zabudowy;  
7) dyslokacji nie”owądanych klas ”rzeznacze-

nia terenu, obniwających rangę `ródmie`cia lub 
zakJócających strukturę ”rzestrzenną, w tym 
szczególnie ”rodukcji, skJadów, magazynów, 
handlu hurtowego i handlu detalicznego materia-

Jami masowymi;  
8) dostosowania o`wietlenia, obiektów maJej 

architektury i form zieleni towarzyszącej do rangi 
miejsca ich usytuowania, wymogów konserwa-

torskich i ws”óJczesnych ”otrzebŁ  
5Ł Na obszarze strefy B, o której mowa  

w ustŁ 1, ”ozwolenie na ”rowadzenie robót bu-

dowlanych, okre`lonych ”rze”isami odrębnymi,  
a takwe ”ozwolenie na budowę i rozbiórkę obiek-

tu budowlanego oraz ”odejmowanie czynno`ci,  
o których mowa w § 22 ustŁ 1 ”kt 1, wydaje się 
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 19.1Ł Obejmuje się ochroną konserwatorską 
nastę”ujące budynki:  

1) willa, obŁ budynek usJugowo-mieszkalny, 

1914 r., ul. Armii Krajowej 20;  

2) willa, obŁ budŁ administracyjny PaLstwowej 
Powiatowej Ins”ekcji Sanitarnej, wraz z oficyną 
mieszkalno-gos”odarczą, ok. 1900 r., ul. Armii 

Krajowej 22;  

3) dom, kamienica mieszkalna wielorodzinna, 

ok. 1905 r., ul. Armii Krajowej 24;  

4) dom, kamienica mieszkalna wielorodzinna, 

ok. 1905 r., ul. Armii Krajowej 26;  

5) dom, kamienica mieszkalno-usJugowa, 
pocz. XX w., ul. Armii Krajowej 28;  

6) dom, kamienica ob. budynek administra-

cyjny, ok. 1900 r., ul. Armii Krajowej 32;  

7) dom, kamienica mieszkalno-usJugowa, ko-

niec XIX w., ul. Armii Krajowej 34;  

8) willa fabrykanta, pocz. XX w., ul. Mycz-

kowskiego 3;  

9) kamienica mieszkalna wielorodzinna,  

XIX-XX wŁ, ulŁ WyszyLskiego 5-7.  

2Ł Ochrona konserwatorska, o której mowa  
w ust. 1, obejmuje:  

1) uksztaJtowanie historycznej bryJy budynku;  
2) ksztaJt dachu budynków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8-9;  

3) historyczny rodzaj materiaJów wykoLczenia 
`cian zewnętrznych;  

4) kom”ozycję i ”odziaJy elewacji, w tym 
szczególnie elewacji frontowych;  

5) architektoniczny wystrój elewacji budynku, 
o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 1, ”kt 3-5 i pkt 7-8, 

w tym szczególnie sgrafitti na budynku, o któ-
rym mowa w pkt 4;  

6) rozmieszczenie i ksztaJt stylowej stolarki 
okiennej oraz drzwiowej, a takwe ich dekoracja, 
w tym szczególnie stolarka w ryzalicie budynku, 
o którym mowa w ”kt 2;  

7) wystrój wewnętrzny i ”odziaJy wnętrz  
w budynku, o którym mowa w pkt 2;  

8) dekoracje wewnętrzne budynku, o którym 
mowa w pkt 5.  

3Ł Śla budynków, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się:  

1) obowiązek ”rzywrócenia:  
a) funkcji uwytkowych budynkom nieuwytko-

wanym zgodnie z przeznaczeniem terenu, usta-

lonym w przepisach szczegóJowych ”lanu,  
b) oryginalnego zewnętrznego wyglądu archi-

tektonicznego budynkom, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1 - 2, znieksztaJconych ”rzez wtór-

ne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i re-

monty, niezgodne z zasadami konserwatorskimi;  

2) zakazuje się:  
a) rozbudowy budynków,  
b) wykonywania na elewacjach frontowych 

robót, w tym robót termoizolacyjnych, ze szkodą 
dla dekoracji zewnętrznych i detalu architekto-

nicznego budynków,  
c) umieszczania na elewacjach frontowych  

i dachach budynków urządzeL technicznych,  

w s”osób sz”ecący wygląd budynku, 
d) umieszczania na dachach budynków urzą-

dzeL telekomunikacyjnych o wysoko`ci większej 
niw 2 m;  

3) do”uszcza się:  
a) ada”tację ”oddasza na cele uwytkowe,  
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b) zmianę ksztaJtu i ”okrycia dachu budynku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3-7,  

c) rozbiórkę budynku mieszkalno - gospo-

darczego, o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 2, na 
zasadach okre`lonych w ustŁ 4,  

d) umieszczenie na elewacji frontowej budyn-

ków szyldów i tablic informacyjnych na zasa-

dach okre`lonych w § 22.  

4. Dopuszcza się odstę”stwa od warunków 
okre`lonych w ustŁ 2-3 je`li ich zakres jest zgod-

ny z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
5Ł Śla budynków, o których mowa w ustŁ 1, 

”ozwolenie na dokonanie zmiany s”osobu uwyt-

kowania, prowadzenie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich, a takwe ”ozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę oraz ”odejmowanie czynno`ci,  
o których mowa w § 22 ustŁ 1, wydaje się  
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 20Ł1. Ustala się strefę OW, obserwacji ar-

cheologicznej, o granicy okre`lonej na rysunku 
planu.  

2Ł Przedmiotem ochrony w strefie OW są ”o-

tencjalnie wystę”ujące zabytki archeologiczne 
dawnego ”rzedmie`cia MaJujowickiegoŁ  

3Ł W strefie OW, o której mowa w ustŁ 1, 
wszelkie roboty ziemne ”rowadzić ”od nadzorem 
archeologicznym w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

4. W przypadku ujawnienia podczas prowa-

dzenia robót ziemnych ”rzedmiotu, co do które-

go istnieje przypuszczenie, we jest on zabytkiem, 
nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony w ”rze-

”isach odrębnych w zakresie ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami.  

 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych  

§ 21Ł1Ł Nastę”ujące tereny uznaje się za 
”rzestrzeL ”ubliczną:  

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone sym-

bolem ZP;  

2) teren drogi, oznaczonej symbolem KDG.  

2Ł Za ”rzestrzeL ”ubliczną uznaje się takwe 
”rzestrzeL ”óJ”rywatną obejmującą fragment 
terenu oznaczonego symbolem 1MW i UM, ”oJo-

wonego ”omiędzy linią rozgraniczającą ”asa dro-

gowego, a elewacjami frontowymi budynkówŁ  
3Ł W ”rzestrzeni ”ublicznej, o której mowa  

w ustŁ 1 i w ustŁ 2, ustala się:  
1) obowiązek wy”osawenia w obiekty maJej 

architektury, o`wietlenie oraz znaki i ”lany in-

formacji wizualnej o ujednoliconym charakterze, 

w formach dostosowanych do wymogów kon-

serwatorskich, o wysokich walorach estetycz-

nych i uwytkowych;  
2) obowiązek sytuowania zieleni w formach 

komponowanych;  

3) zakaz sytuowania:  

a) tymczasowych obiektów usJugowo - han-

dlowych, z zastrzeweniem § 45 ustŁ 2,  
b) no`ników reklamowych, z zastrzeweniem 

pkt 4,  

4) do”uszcza się sytuowanie no`ników re-

klamowych wyJącznie:  
a) na terenie oznaczonym symbolem ZP,  

w formie sJu”a reklamowego w ksztaJcie walca  
o `rednicy do 1,5 m i wysoko`ci do 3 m,  

b) na szybach witryn i okien jako namalowa-

nych lub naklejanych, przy czym ich powierzch-

nia nie mowe wynosić więcej niw 50% ”o-

wierzchni okna,  

c) na rusztowaniach ustawionych przy bu-

dynku, w trakcie wykonywania robót budowla-

nych.  

 

§ 22Ł1Ł Z zastrzeweniem ustŁ 2 i ustŁ 3, na 
obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ujące 
zasady sytuowania szyldów i tablic informacyj-

nych, nie stanowiących no`ników reklamowych 
w rozumieniu § 5 pkt 10:  

1) z zastrzeweniem ustŁ 2 w strefie B, ochrony 
konserwatorskiej, szyldy i tablice informacyjne 

sytuować na elewacji frontowej budynku, ”oni-

wej dolnej krawędzi okien ”iętra, ”rzy czym ”o-

wierzchnia tablicy informacyjnej nie mowe być 
większa niw 0,8 m2, a Jączna ”owierzchnia szyl-

dów i tablic nie mowe być większa niw 5% ”o-

wierzchni elewacji frontowej;  

2) na budynkach usytuowanych w strefie B, 

ochrony konserwatorskiej do”uszcza się sytu-

owanie wyJącznie szyldów i tablic informacyj-

nych związanych z dziaJalno`cią ”rowadzoną  
w budynku;  

3) ”oza strefą B, ochrony konserwatorskiej, 
szyldy i tablice informacyjne sytuować:  

a) na elewacji budynku, ”oniwej dolnej krawę-
dzi okien ”iętra, ”rzy czym Jączna ich ”o-

wierzchnia nie mowe być większa niw 10% ”o-

wierzchni elewacji, na której są umieszczone,  

b) na dachu budynku, ”rzy czym Jączna ich 
”owierzchnia nie mowe być większa niw 10 m2.  

2Ł Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic 
informacyjnych:  

1) na drzewach oraz promieniu rzutu ich ko-

rony;  

2) w s”osób ”rzesJaniający historyczne detale 
architektoniczne budynku;  

3) jako ”odwieszonych do balkonów i wyku-

szy;  

4) na ogrodzeniach i elementach maJej archi-

tektury.  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 36 ｦ 1923 ｦ Poz. 441 

 

3Ł Formę szyldów i tablic informacyjnych 
”od”orządkować walorom kulturowym obiektu, 
a w przypadku ich usytuowania w strefie B, 

ochrony konserwatorskiej, lub na budynku obję-
tym ochroną konserwatorską, uzgodnić zgodnie 
z wymogami § 18 ustŁ 5 i § 19 ustŁ 5Ł  

 

RozdziaJ 7 

źasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci  

§ 23Ł1Ł Śo”uszcza się ”odziaJ i scalanie nie-

ruchomo`ci w granicach obszaru objętego ”la-

nem.  

2Ł Linie rozgraniczające tereny o równych ro-

dzajach ”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stano-

wią równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek 
”rzeznaczonych do ”odziaJu lub scaleniaŁ  

3Ł PodziaJu nieruchomo`ci zabudowanych 
mowna dokonać jeweli:  

1) jest on zgodny z ”rze”isami odrębnymi 
oraz s”eJnia ich wymagania w zakresie ochrony 
”rzeciw”owarowej oraz ”rawnie chronionych 
interesów stron;  

2) umowliwi zagos”odarowanie dziaJki budow-

lanej lub nieruchomo`ci zgodnie z ustaleniami 
planu.  

4. Z zastrzeweniem ustŁ 2 i ustŁ 5-8, nowe 

dziaJki budowlane mowna wydzielić i scalać ”rzy 
zachowaniu nastę”ujących ”arametrów:  

1) na terenie oznaczonym symbolem 1MW, 

2MW i MU:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 20 m do 40 m,  

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 600 m2;  

2) na terenie oznaczonym symbolem UM:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 15 m do 25 m,  

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 400 m2;  

3) na terenie oznaczonym symbolem PP:  

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 25 m do 50 m,  

b) minimalna powierzchnia dziaJki ｦ 1500 m2.  

5Ł Śo”uszcza się inne ”arametry dziaJek, niw 
okre`lone w ustŁ 4, z ”rzy”adku:  

1) uzasadnionym skrajnym lub narownym usy-

tuowaniem dziaJki budowlanej ”rzy liniach roz-

graniczających terenu;  
2) sytuowania nadziemnych urządzeL infra-

struktury technicznej.  

6Ł Kąt ”oJowenia granicy nowej dziaJki budow-

lanej, w stosunku do linii rozgraniczających ”asa 
drogowego, ”owinien wynosić od 70o do 90o.  

7Ł Zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenu zie-

leni urządzonej, oznaczonej symbolem ZPŁ  
8. W przypadku nieruchomo`ci ”oJowonych  

w granicach strefy B, ochrony konserwatorskiej, 

”odziaJu mowna dokonać z uwzględnieniem wy-

mogów § 18 ustŁ 3 ”kt 5Ł  

RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu  

§ 24Ł Na terenie ”oJowonym w sąsiedztwie 
magistralnej linii kolejowej, wydzielonej na ry-

sunku ”lanu granicą terenów zamkniętych, 
obejmującym ”as terenu o szeroko`ci 20 m:  

1) ”rzy sytuowaniu drzew i krzewów oraz 
obiektów budowlanych, nie związanych z ”ro-

wadzeniem ruchu kolejowego lub utrzymaniem 

linii kolejowej, nalewy zachować odlegJo`ci wy-

magane ”rze”isami odrębnymi od granicy obsza-

ru kolejowego i osi skrajnego toru linii;  

2) usytuowanie drzew, krzewów i obiektów 
budowlanych oraz wykonywanie robót ziemnych 
nie mowe zakJócać eks”loatacji i dziaJania urzą-
dzeL kolejowych i zagrawać bez”ieczeLstwu ru-

chu kolejowego;  

3) roboty ziemne:  

a) mogą być ”rowadzone w odlegJo`ci nie 
mniejszej niw 4 m od granic obszaru kolejowego,  

b) ”rowadzone w odlegJo`ci od 4 m do 20 m 

od granic obszaru kolejowego nalewy uzgadniać 
zgodnie wymogami ”rze”isów odrębnychŁ  

 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i wyposawenia w miejsca 
parkingowe dla samochodów  

§ 25Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem ”lanuje 
się rozbudowę istniejących dróg ”ublicznych:  

1) krajowej nr 39, oznaczonej symbolem KDG;  

2) gminnej nr 102129 O (ulŁ GeneraJa Ander-

sa), oznaczonej symbolem KDD.  

2. Parametry i zasady zagospodarowania 

dróg, o których mowa w ust. 1, ustalono  

w ”rze”isach szczegóJowychŁ  
3Ł Po realizacji obej`cia drogowego miasta 

Brzeg w ciągu drogi krajowej, o której mowa  
w ustŁ 1 ”kt 1, do”uszcza się zmianę klasy ulicy 
na zbiorczą (Z)Ł  

4Ł W ”asach drogowych dróg ”ublicznych,  
o których mowa w ustŁ 1, obowiązują nastę”u-

jące wymagania:  
1) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych i urządzeL niezwiązanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu dro-

gowego, z zastrzeweniem ”kt 2 litŁ a;  
2) do”uszcza się:  
a) odstę”stwa od zakazu, o którym mowa  

w pkt 1, w przypadku sytuowania infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych i ”rzez za-

rządcę drogi,  
b) eta”ową ”rzebudowę i remont dróg, w do-

stosowaniu do wystę”ujących ”otrzeb;  
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3) budowa, przebudowa lub remont istnieją-
cych obiektów budowlanych i urządzeL niezwią-
zanych z gos”odarką drogową lub obsJugą ru-

chu, wymaga zgody zarządcy drogi;  
4) usytuowanie zjazdu, jego projekt oraz bu-

dowa lub przebudowa ｦ mowliwe na zasadach 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, z zastrzewe-

niem ust. 6.  

5Ł W liniach rozgraniczających drogi, o której 
mowa w ustŁ 1 ”kt 1, zakazuje się dokonywania 
zmian s”osobu uwytkowania i zagos”odarowania, 
które mogą uniemowliwić lub utrudnić realizację 
inwestycji drogowych, w tym szczególnie mo-

dernizacji wiaduktu kolejowego i budowy trasy 

rowerowej.  

6Ł Zasady dostę”u do dróg ”ublicznych,  
o których mowa w ustŁ 1, oraz do ”owiatowej 
drogi ”ublicznej nr 1174 O (ulŁ KardynaJa WyszyL-
skiego) i gminnej drogi publicznej nr 102187 O  

(ul. Myczkowskiego), ustalono w przepisach 

szczegóJowych ”lanuŁ  
 

§ 26Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem zacho-

wuje się istniejące drogi wewnętrzne, nie wy-

dzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oraz ”lanuje się nową drogę wewnętrzną, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚWŁ  

2. Parametry i zasady zagospodarowania dro-

gi, oznaczonej symbolem KDW, ustalono w prze-

”isach szczegóJowychŁ  
3Ł Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się:  
1) ”rzebudowę dróg istniejących;  
2) budowę nowych dróg, s”eJniających wy-

mogi ”rze”isów odrębnych stawiane drogom 
”owarowym oraz drogom za”ewniających doj`cie 
i dojazd do budynków;  

3) budowę, ”rzebudowę i remont infrastruktu-

ry technicznej niezwiązanej z drogą, za zgodą 
zarządcy drogiŁ  

 

§ 27Ł1Ł Ustala się zasady minimalnego wypo-

sawenia terenów w miejsca ”arkingowe (mŁ”Ł) 
dla samochodów osobowych, wymagane dla 
”oszczególnych klas ”rzeznaczenia terenów:  

1) mieszkania towarzyszące ｦ 0,5 m.p. na  

1 mieszkanie;  

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

ｦ 1 m.p. na jedno mieszkanie;  

3) biura ｦ 10 m.p. na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej;  
4) gastronomia ｦ 0,25 m.p. na 1 miejsce 

konsumpcyjne;  

5) handel detaliczny ｦ 2 m.p. na 100 m2 po-

wierzchni s”rzedawy;  
6) obsJuga turystyki ｦ 25 m.p. na 100 miejsc 

noclegowych;  

7) rekreacja, rozrywka i kultura - 15 m.p. na 

1000 m2 ”owierzchni uwytkowej;  

8) usJugi bytowe i usJugi drobne ｦ 2 m.p.;  

9) usJugi ksztaJcenia i o”ieka medyczna  
ｦ 20 m.p. na 1000 m2 ”owierzchni uwytkowej;  

10) zabudowa techniczno - produkcyjna  

ｦ 15 m.p. na 100 stanowisk pracy.  

2Ł Miejsca ”arkingowe, o których mowa  
w ustŁ 1, nalewy sytuować na dziaJce budowlanej 
”ozostającej we wJadaniu inwestora, lub terenie, 
na którym usytuowany jest obiekt, z zastrzewe-

niem ust. 3 - 4.  

3Ł Na terenach ”oJowonych w strefie B, ochro-

ny konserwatorskiej, liczbę i usytuowanie miejsc 
”arkingowych nalewy ”od”orządkować wymogom 
ochrony konserwatorskiej, o których mowa  
w § 18, jednak ich ilo`ć nie ”owinna być mniejsza 
niw 20% liczby ustalonej zgodnie z ustŁ 1Ł  

4. W pasach drogowych drogi-ulicy KDD  

i KŚW sytuować ”arkingi ”rzyuliczneŁ  
 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  

§ 28Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem:  
1) zachowuje się istniejącą infrastrukturę 

techniczną, z do”uszczeniem przebudowy i re-

montu;  

2) do”uszcza się sytuowanie nowej infra-

struktury technicznej.  

2Ł Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej na obszarze objętym ”la-

nem:  

1) na terenach ”oJowonych wzdJuw dróg infra-

strukturę techniczną sytuować w odlegJo`ciach  
i na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi;  

2) do”uszcza się usytuowanie infrastruktury 
technicznej w ”asie drogowym dróg na zasadach 
okre`lonych w § 25 ustŁ 4 i § 26 ust. 3.  

3Ł Terenom lokalizacji urządzeL infrastruktury 
technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi 
”ublicznej z wyjątkiem urządzeL infrastruktury 
telekomunikacyjnej.  

 

§ 29Ł1Ł Zao”atrzenie w wodę - wyJącznie  
z komunalnej sieci wodociągowejŁ  

2Ł Parametry sieci wodociągowej winny za-

”ewnić wodę do celów ”rzeciw”owarowych,  
w ilo`ci i na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

3Ł Na obszarze objętym ”lanem zakazuje się 
lokalizacji lokalnych ujęć wodyŁ  

 

§ 30Ł1Ł Od”rowadzenie `cieków bytowych  
i komunalnych - do miejskiego systemu kanaliza-

cji i na komunalną oczyszczalnię `ciekówŁ  
2Ł _cieki ”rzemysJowe ｦ od”rowadzić do 

miejskiego systemu kanalizacji, o którym mowa 
w ust. 1, po uprzednim podczyszczeniu w urzą-
dzeniach zakJadowych, w ”rzy”adkach zanie-
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czyszczenia ”rzekraczającego do”uszczalne 
wskaunikiŁ  

3Ł _cieki o”adowe lub rozto”owe:  
1) z powierzchni zanieczyszczonych ｦ od-

”rowadzić do miejskiego sytemu kanalizacji lub 
do wód i do ziemi, ”o u”rzednim ”odczyszczeniu 
w stopniu wymaganym ”rze”isami odrębnymi; 

2) niezanieczyszczone - od”rowadzić do miej-

skiego systemu kanalizacji lub gruntu na wJasnej 
dziaJce, w zalewno`ci od ilo`ci `cieków na teren 
nieutwardzony lub do doJów chJonnych, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 31Ł1Ł Zao”atrzenie w energię elektryczną ｦ 

z sieci NN i SN.  

2Ł Śo”uszcza się wykorzystanie energii do ce-

lów grzewczychŁ  
3Ł Nowe sieci elektroenergetyczne realizować 

wyJączenie jako ”odziemneŁ  
 

§ 32Ł1Ł Zao”atrzenie w cie”Jo ｦ z miejskiej 

sieci cie”Jowniczej, ”o jej niezbędnej rozbudowieŁ  
2Ł Śo”uszcza się:  
1) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych lub 

lokalnych uródeJ cie”Ja, zasilanych gazem, ener-

gią elektryczną i energią odnawialną, nie ”owo-

dujących ”onadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza;  

2) zachowanie istniejących indywidualnych  
i lokalnych systemów zao”atrzenia w cie”Jo, 

zasilanych ”aliwami staJymi, do czasu ich mo-

dernizacji.  

 

§ 33Ł1Ł Śostę” do sieci telekomunikacyjnej ”o-

”rzez rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnejŁ  
2Ł Na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 

usytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
3Ł Nowe sieci telekomunikacyjne realizować 

wyJączenie jako ”odziemneŁ  
 

DźIAI II 
PRźEPISŹ SźCźEGÓIOWE  
 

Przeznaczanie terenów oraz zasady ksztaJto-

wania ich zabudowy i zagospodarowania  

 

RozdziaJ ń 

Tereny zabudowy mieszkaniowej  

 

§ 34.1. 1MW ｦ teren zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, dla którego ustala się ”rze-

znaczenie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna;  

2) uzu”eJniające - handel detaliczny, gastro-

nomia, rekreacja, rozrywka i kultura, usJugi by-

towe, usJugi drobne, terenowe urządzenia s”ortu 
i rekreacji, urządzenia ”arkowaniaŁ  

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1:  

1) do”uszcza się sytuowanie usJug wyJącznie 
w ”arterze budynku, w ”ierzei zabudowy dostęp-

nej z drogi pieszej, oznaczonej symbolem KDP;  

2) dziaJalno`ć gos”odarcza winna s”eJniać 
wymogi dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji 
mieszkaniowej.  

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania i ksztaJtowania zabudowy terenu,  
o którym mowa w ustŁ 1:  

1) zjazd ｦ z drogi KŚŚ lub ulŁ WyszyLskiego;  
2) do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi KŚP, 

w tym dostę” do usJug;  
3) zabudowę mieszkaniową sytuować  

w zwartej ”ierzei, w ukJadzie kwartaJu zabudowy 
obrzewnej, w formie kamienic lub bloków dosto-

sowanych gabarytami i formą do zabudowy ist-

niejącej, w nawiązaniu do wysoko`ci gzymsu  
i kalenicy dachu budynków sąsiednich, z za-

strzeweniem ”kt 4 oraz wymagaL § 9;  
4) do”uszcza się:  
a) usytuowanie zabudowy w ”óJzwartej ”ie-

rzei zabudowy od strony ulicy KDD,  

b) rozbudowę oficyny usytuowanej ”rzy  
ul. Armii Krajowej 24a-28a i ul. Gen. Andersa 4 

lub usytuowanie nowego budynku zasJaniającego 
jego `cianę ”owarową;  

5) zakaz wygradzania terenu, w tym takwe 
grodzenia wnętrz międzyblokowych;  

6) do wnętrz międzyblokowych za”ewnić do-

jazd przejazdami bramowymi sytuowanymi  

w odlegJo`ciach wymaganych ”rze”isami odręb-

nymi; we wnętrzach międzyblokowych sytuować 
zieleL towarzyszącą;  

7) urządzenia ”arkowania sytuować wyJącz-

nie we wnętrzach międzyblokowych; do”uszcza 
się sytuowanie miejsc parkingowych jako wbu-

dowanych w ”odziemną lub ”ierwszą nadziemną 
kondygnację budynków;  

8) linia zabudowy:  

a) obowiązująca ｦ 5 m od ulŁ KardynaJa Wy-

szyLskiego i drogi KŚŚ, zgodnie z rysunkiem 
planu,  

b) nieprzekraczalna ｦ od drogi KDD, wyzna-

czona elewacją budynku usytuowanego ”rzy  
ulŁ GeneraJa Andersa 4, zgodnie z rysunkiem 
planu;  

9) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

10) gabaryty budynków ｦ do 4 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe;  
11) wysoko`ci budynków ”rzeznaczenia ”od-

stawowego ｦ od 8 m do 10 m do górnej krawę-
dzi elewacji frontowej oraz do 16 m do kalenicy 

dachu;  
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12) geometria dachu budynków - dach dwu-

s”adowy lub wielos”adowy o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 40-45o, sytu-

owany kalenicą równolegle do dróg z wyjątkiem 
budynku, o którym mowa w ”kt 4 litŁ bŁ  

 

§ 35Ł1. 2MW ｦ teren zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, dla którego ustala się ”rze-

znaczenie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ biura, usJugi drobne, urzą-
dzenia parkowania.  

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1:  

1) biura sytuować wyJącznie w ”arterach bu-

dynków ”rzeznaczenia ”odstawowego;  
2) dziaJalno`ć gos”odarcza winna s”eJniać 

wymogi dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji 
mieszkaniowej.  

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania i ksztaJtowania zabudowy terenu,  
o którym mowa w ustŁ 1:  

1) zjazd ｦ z drogi KDD lub ul. Myczkowskiego;  

2) zabudowę sytuować w formie kamienic lub 
bloków, w ukJadzie kwartaJu zabudowy obrzew-
nej, z zastrzeweniem wymagaL § 9;  

3) zakaz wygradzania terenu, w tym takwe 
grodzenia wnętrz międzyblokowych;  

4) do wnętrz międzyblokowych za”ewnić do-

jazd, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
we wnętrzach międzyblokowych sytuować zie-

leL towarzyszącą i urządzenia ”arkowania;  
5) do”uszcza się sytuowanie garawy lub wiat 

garawowych zgru”owanych w jeden zes”óJ, ”rzy 
czym Jączna ich liczba nie mowe być większa niw 
20% wymaganej planem minimalnej liczby 

miejsc parkingowych dla zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna:  

a) dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m od  

ul. Myczkowskiego i drogi KDD,  

b) dla budynków garawowych ｦ okre`lona tyl-

ną elewacją budynku mieszkalnego;  

7) dla istniejących budynków usytuowanych  
w odlegJo`ci mniejszej, niw okre`lono w ”kt 6 litŁ a, 
do”uszcza się zachowanie stanu istniejącego;  

8) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

9) gabaryty budynków ｦ do 4 kondygnacji 

nadziemnych;  

10) wysoko`ci budynków ”rzeznaczenia ”od-

stawowego ｦ od 10 m do 15 m do kalenicy da-

chu;  

11) geometria dachu budynków - dach o ką-
tach nachylenia 25-45o, z wyjątkiem garawy dla 

których do”uszcza się dach o kącie nachylenia 
do 40o;  

12) do”uszcza się zachowanie istniejących 
budynków nie s”eJniających wymogów ”kt 8-11 

bez ”rawa do rozbudowyłnadbudowy, z wyJą-
czeniem zmiany geometrii dachu.  

 

§ 36Ł1. MU ｦ teren zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej, dla którego ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, usJugi, obiekty ”arkowania;  
2) dopuszczalne ｦ zabudowa techniczno-

”rodukcyjna, urządzenia elektroenergetyczne;  
3) uzu”eJniające ｦ urządzenia parkowania.  

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1:  

1) dziaJalno`ć gos”odarcza związana z ”rze-

znaczeniem ”odstawowym winna s”eJniać wy-

mogi dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji miesz-

kaniowej;  

2) do”uszcza się zachowanie ”rzeznaczenia 

do”uszczalnego, z mowliwo`cią dokonywania 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istnieją-
cych obiektów oraz budowy nowych obiektów, 
do czasu ”rzeksztaJcenia terenu lub jego czę`ci, 
na klasy przeznaczenia podstawowego;  

3) istniejąca dziaJalno`ć gos”odarcza związana 
z ”rzeznaczeniem do”uszczalnym mowe s”eJniać 
wymogi dziaJalno`ci nieuciąwliwej lub uciąwliwejŁ  

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania i ksztaJtowania zabudowy terenu,  
o którym mowa w ustŁ 1:  

1) zjazd - z ulicy Myczkowskiego lub drogi 

KŚW, z zastrzeweniem ustŁ 2;  

2) dla przeznaczenia:  

a) do”uszczalnego, do”uszcza się zachowanie 
istniejącego dostę”u do terenu, z terenu ozna-

czonego symbolem PP lub UM,  

b) ”odstawowego, do”uszcza się dostę” ”o-

”rzez drogi wewnętrzne, usytuowane na terenie 
oznaczonym symbolem 2MW i UM, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi;  
3) zabudowę ”rzeznaczenia ”odstawowego 

sytuować w formie kamienic lub bloków, w ukJa-

dzie kwartaJu zabudowy obrzewnej, z zastrzewe-

niem wymogów § 9, oraz ksztaJtować w s”osób 
s”ójny i harmonijny z istniejącą zabudową miesz-
kaniową, usytuowaną na terenie 2MW;  

4) do wnętrz międzyblokowych za”ewnić do-

jazd, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
we wnętrzach międzyblokowych sytuować zie-

leL towarzyszącą i urządzenia ”arkowania;  
5) linia zabudowy:  

a) nieprzekraczalna ｦ 5 m od ul. Myczkow-

skiego, z zastrzeweniem ”kt 6,  
b) obowiązująca ｦ od planowanej drogi we-

wnętrznej, oznaczonej symbolem KŚW, wyzna-

czona elewacjami budynków istniejących, z za-

strzeweniem ”kt 7;  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 36 ｦ 1927 ｦ Poz. 441 

 

6) dla budynku objętego ochroną konserwator-

ską nalewy zachować istniejącą linię zabudowy;  
7) do”uszcza się zmianę obowiązującej linii 

zabudowy dla budynków ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego, w ”rzy”adku wyburzenia budynków 
”rzeznaczenia do”uszczalnego, jednak odlegJo`ć 
pierzei zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
nie mowe być większa niw 6 m;  

8) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej:  

a) wskaunik zabudowy dla ”rzeznaczenia 
podstawowego ｦ max. 60%,  

b) wskaunik zabudowy dla ”rzeznaczenia do-

puszczalnego ｦ max. 70%,  

c) teren biologicznie czynny dla przeznaczenia 

podstawowego ｦ min. 20%;  

9) gabaryty budynków ｦ do 4 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe;  
10) wysoko`ci budynków ”rzeznaczenia ”od-

stawowego ｦ do 10 m do górnej krawędzi ele-

wacji frontowej oraz do 15 m do kalenicy dachu;  

11) geometria dachów budynków ｦ dach  

o kątach nachylenia do 45o.  

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej  

§ 37Ł1. UM ｦ tereny zabudowy usJugowo-

mieszkaniowej, dla których ustala się ”rzezna-

czenie:  

1) podstawowe ｦ usJugi, zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące, 
urządzenia ”arkowaniaŁ  

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rym mowa w ust. 1:  

1) usJugi sytuować w ”arterze budynków 
mieszkalnych, z zastrzeweniem ”kt 2;  

2) do”uszcza się:  
a) sytuowanie biur i usJug drobnych na pierw-

szym ”iętrze budynku mieszkalnego,  
b) ”rzeznaczenie caJego budynku ”od usJugi;  
3) dziaJalno`ć gos”odarcza winna s”eJniać 

wymogi dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji 
mieszkaniowej.  

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania i ksztaJtowania zabudowy terenu,  
o którym mowa w ustŁ 1:  

1) zjazd - z drogi KDD, KDW lub ul. WyszyL-
skiego; zakazuje się sytuowania nowych zjazdów 
z drogi KŚG; do”uszcza się zachowanie istnieją-
cych zjazdów;  

2) zabudowę sytuować w ukJadzie zabudowy 

obrzewnej, w formie kamienic dostosowanych 
gabarytami do historycznej zabudowy terenu,  

w nawiązaniu do wysoko`ci gzymsu lub kalenicy 
dachu budynków sąsiednich, z uwzględnieniem 
wymagaL § 8 i § 18;  

3) do”uszcza się sytuowanie jako wolnostoją-
cych willi, o których mowa w § 19 ustŁ 1 ”kt 1-2;  

4) w strefie wej`ciowej do budynków zacho-

wać ”rzedogródki oraz zagos”odarować je ziele-

nią towarzyszącą, w s”osób staranny i estetycz-

ny, wJa`ciwy dla rangi drogi KŚG (ulicy Armii 
Krajowej) i s”osobu uwytkowania budynku;  

5) we wnętrzach międzyblokowych:  
a) zakazuje się zachowania i sytuowania tym-

czasowych obiektów budowlanych i innych,  
o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, uwyt-

kowanych jako obiekty gospodarcze - garawowe,  
b) sytuować zielenią towarzyszącą i urządze-

nia parkowania;  

6) zakazuje się wygradzania wewnętrznych 
dziedziLców; do”uszcza się wygrodzenie ”rzed-

ogródków; ogrodzenia ”rzedogródków nalewy 
”rojektować indywidualnie, jako stylizowane 
zgodnie z walorami kulturowymi budynku, o wy-

soko`ci do 1,7 m;  

7) wzdJuw granicy terenu z terenem oznaczo-

nym symbolem PP sytuować ciąg ”ieszy za”ewnia-

jący ”owiązania ”iesze drogi KŚG z drogą KŚW;  
8) linia zabudowy:  

a) obowiązująca lub nie”rzekraczalna ｦ od 

drogi KDG (ul. Armii Krajowej), wyznaczona ele-

wacjami frontowymi budynków istniejących, 
zgodnie z rysunkiem ”lanu, z wyjątkiem budynku 
eks”onowanego, dla którego nie”rzekraczalną 
linię zabudowy nalewy wyznaczyć zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

b) nieprzekraczalna ｦ 5 m od drogi KDD;  

9) wskauniki zagos”odarowania:  
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 60% po-

wierzchni dziaJki,  
b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20% po-

wierzchni terenu;  

10) gabaryty budynków ｦ od 3 do 5 kondy-

gnacji nadziemnych;  

11) wysoko`ci:  
a) budynków ｦ do 16 m do kalenicy dachu,  

z zastrzeweniem ”kt 2,  
b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 

20 m nad poziomem terenu;  

12) geometria dachów budynków ｦ dach  

o kątach nachylenia do 45o;  

13) do”uszcza się zachowanie istniejących 
budynków nie s”eJniających wymogów ”kt 8-12, 

bez ”rawa do rozbudowy i nadbudowy, z wyJą-
czeniem zmiany geometrii dachu.  

 

RozdziaJ 3 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej  

§ 38Ł1. PP ｦ teren zabudowy produkcyjnej, 

skJadów i magazynów, dla którego ustala się 
przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa techniczno - 

produkcyjna;  
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2) dopuszczalne - obiekty parkowania, urzą-
dzenia parkowania, infrastruktura elektroenerge-

tyczna;  

3) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzysząceŁ  
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rym mowa w ustŁ 1, dziaJalno`ć gos”odarcza 
mowe od”owiadać dziaJalno`ci nieuciąwliwej lub 
uciąwliwejŁ  

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania i ksztaJtowania zabudowy terenu,  
o którym mowa w ustŁ 1:  

1) zjazd ｦ z ul. Myczkowskiego lub drogi 

KŚW; do”uszcza się zachowanie istniejącego 
zjazdu z drogi KŚG, w tym szczególnie jako do-

jazdu ”owarowego;  
2) w sąsiedztwie istniejącej zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej sytuować nieuciąwliwe 
budynki towarzyszące i ”omocnicze;  

3) stosować jednolite formy zabudowy w grani-

cach terenu;  

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, z uwzględnieniem wy-

mogów § 24;  
5) wskauniki zagos”odarowania terenu:  
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 60%,  

b) teren biologicznie czynny - min. 5%;  

6) gabaryty budynków ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych;  

7) wysoko`ci:  
a) budynków ｦ do 12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 

20 m nad poziomem terenu;  

8) geometria dachów - dach o kątach nachy-

lenia do 45o.  

 

RozdziaJ 4 

Tereny zieleni  

§ 39Ł1. ZP ｦ teren zieleni urządzonej, dla któ-
rego ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zieleL urządzona;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ  
2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu, o którym mowa w ustŁ 1:  

1) dostę” do terenu ｦ z drogi KDD i KDP lub 

ul. Myczkowskiego;  

2) urządzenia ”arkowania sytuować wyJącz-

nie jako ”rzyuliczne, wzdJuw ulŁ Myczkowskiego;  
3) zieleL kom”onować jako ozdobną, z minŁ 

20% udziaJem zieleni zimozielonej;  
4) za”ewnić wysokie walory estetyczne  

i uwytkowe zagos”odarowania, w tym szczegól-

nie nawierzchni, maJej architektury i o`wietlenia 
terenu;  

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodna 

z ”rze”isami odrębnymi;  
6) wskauniki zagos”odarowania terenu:  
a) wskaunik zabudowy ｦ 0%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 50%,  

c) powierzchnia parkingu przyulicznego - max. 

10%;  

7) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych ｦ max. 6 m.  

 

RozdziaJ 5 

Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 40Ł1. KDG ｦ tereny dróg ”ublicznych gJów-

nych, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ ulica klasy gJównej (G);  
2) uzu”eJniające ｦ trasa rowerowa.  

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się:  

1) szeroko`ć ”asa drogowego  
             - od 20 m do 30 m;  

2) obowiązek usytuowania trasy rowerowej;  
3) zakazuje się sytuowania ”arkingów ”rzy-

ulicznych;  

4) do”uszcza się sytuowanie zieleni towarzy-

szącej w formach kom”onowanychŁ  
 

§ 41Ł1. KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych do-

jazdowych, dla których ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ ulice klasy dojazdowej (D).  

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się:  

1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 6 m do 

15 m, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) szeroko`ć jezdni minŁ 4,5 m;  

3) w ”asie drogowym o szeroko`ci mniejszej 
niw 8 m jezdnię realizować bez krawęwników,  
a nawierzchnię i wystrój ”osadzki dostosować 
do wymogów bez”ieczeLstwa ruchu, w tym 
szczególnie ”asy ruchu koJowego i ”ieszego 
zrównicować barwą i fakturą nawierzchni;  

4) w ”asie drogowym sytuować ”arkingi 
”rzyuliczne oraz zieleL towarzyszącą, w formie 
szpaleru drzew o gatunkach zgodnych z siedli-

skiem, z zastrzeweniem ”kt 5;  
5) zagospodarowanie pasa drogowego nie 

mowe utrudniać ”rowadzenia ”rzeciw”owarowych 
akcji ratowniczych lub ewakuacji.  

 

§ 42Ł1. KDP ｦ tereny dróg ”ublicznych ”ie-

szych, dla których ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ droga piesza.  

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1, ustala 

się:  
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ do 6 m;  

2) za”ewnić atrakcyjnie skom”onowaną na-

wierzchnię i wystrój ”osadzkiŁ  
 

§ 43Ł1. KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ droga wewnętrzna klasy 
dojazdowej (D);  

2) dopuszczalne ｦ jak dla terenu oznaczonego 

symbolem PP.  
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2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1, ustala 

się:  
1) szeroko`ć ”asa drogowego 

              ｦ od 6 m do 10 m;  

2) jezdnia ｦ dwupasmowa;  

3) chodnik ｦ jednostronny, sytuowany wzdJuw 
terenu oznaczonego symbolem MU;  

4) w ”asie drogowym sytuować ”arkingi 
przyuliczne;  

5) ulicę nie za”ewniającą ”rzejazdu bez za-

wracania, zakoLczyć ”lacem manewrowym  
o wymiarach zgodnych z ”rze”isami odrębnymi;  

6) zagospodarowanie pasa drogowego nie 

mowe utrudniać ”rowadzenia ”rzeciw”owarowych 
akcji ratowniczych lub ewakuacji.  

7) do”uszcza się stosowanie warunków za-

budowy i zagos”odarowania terenu, o których 
mowa w § 38 ustŁ 3, wyJącznie dla ”rzeznacze-

nia dopuszczalnego.  

 

§ 44Ł1. E ｦ tereny infrastruktury elektroener-

getycznej, dla których ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ urządzenia elektroenerge-

tyczne.  

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) zjazd ｦ z drogi KDD lub z terenu UM;  

2) architekturę obiektu budowlanego dosto-

sować do wymogów konserwatorskich;  
3) wskaunik zabudowy ｦ do 80%;  

4) linia zabudowy ｦ zgodnie z przepisami od-

rębnymi.  
 

DźIAI III 
PRźEPISŹ KOKCOWE  

§ 45Ł1Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ”lanu obowiązuje:  

1) dotychczasowy s”osób ich zagos”odaro-

wania, urządzenia i uwytkowania, je`li nie naru-

sza on wymogów ”rze”isów odrębnych;  
2) zakaz prowadzenia nowych sieci i lokaliza-

cji urządzeL infrastruktury technicznej w s”osób 
utrudniający lub uniemowliwiający realizację usta-

leL ”lanuŁ  
2Ł Śo”uszcza się tymczasowe zagos”odaro-

wanie, urządzenie i uwytkowanie terenów ozna-

czonych symbolami:  

1) UM, ZP i KDP - urządzeniami ogródków 
gastronomicznych związanych z usJugami ga-

stronomii, usytuowanymi na terenie UM i 1MW;  

2) ZP - związane z organizacją im”rez oko-

liczno`ciowych, na czas ich trwaniaŁ  

3. Na terenie oznaczonym symbolem 1MW, 

2MW, MU i UM ustala się zakaz sytuowania 
budynków gos”odarczych blaszanych, skJada-

nych z gotowych elementów, lub innych o ni-

skiej estetyce wyglądu zewnętrznegoŁ  
 

§ 46Ł1Ł Wysoko`ć stawki ”rocentowej, na 
”odstawie której ustala się o”Jatę w ”rzy”adku 
zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa  
w związku z uchwaleniem ”lanu, ustala się  
w stosunku do terenu oznaczonego symbolem:  

1) UM i MU ｦ 30%;  

2) 1MW i 2 MW ｦ 20%.  

2Ł Nie ustala się stawki ”rocentowej dla ”o-

zostaJych terenów objętych ”lanem, ”oniewaw 
s”osób ich ”rzeznaczenia nie ulegnie zmianie.  

3Ł Od gruntów będących wJasno`cią gminy, 
w ”rzy”adku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obieranaŁ  

 

§ 47Ł Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ  
 

§ 48Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Brzeg, 

przyjętego uchwaJą Nr XVIIIł142ł03 Rady Miej-

skiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r.  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 6 lutego 2004 r. 

Nr 7, ”ozŁ 121) wraz ze zmianą ”rzyjętą uchwaJą 
Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  

4 wrze`nia 2009 rŁ (Śziennik Urzędowy Woje-

wództwa O”olskiego z dnia 2 listo”ada 2009 r. 

Nr 80, poz. 1036).  

 

§ 49Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Bur-

mistrzowi Miasta Brzegu.  

 

§ 50Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIIł25ł11 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 4 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIIł25ł11 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 4 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,  

o których mowa w artŁ 18 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), wniesionych przez osoby fizyczne i prawne 

oraz jednostki organizacyjne nie ”osiadające oso-

bowo`ci ”rawnej, do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg 

dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii 

Krajowej, od ”óJnocy ulŁ KardynaJa WyszyLskie-

go, od zachodu ulŁ Myczkowskiego oraz od ”oJu-

dnia magistralną linią kolejową 

 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta BRZEG dla obszaru ograni-

czonego od wschodu ulŁ Armii Krajowej, od ”óJ-
nocy ulŁ KardynaJa WyszyLskiego, od zachodu  
ulŁ Myczkowskiego oraz od ”oJudnia magistralną 
linią kolejową, w dniach od 15 wrze`nia do  
14 ”audziernika 2010 roku oraz w okresie 14 dni 
od dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, zostaJa 
wniesiona jedna uwaga, przez osoby prawne  

i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posia-

dające osobowo`ci ”rawnejŁ Wniesiona do ”rojek-

tu ”lanu uwaga zostaJa roz”atrzona ”rzez Burmi-

strza Brzegu dnia 2 listopada 2010 r. pozytywnie 

i uwzględniona w ”rojekcie ”lanuŁ Uwzględnienie 
uwagi nie skutkuje konieczno`cią ”onowienia 
czynno`ci, o których mowa w artŁ 17 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze 

zm.) Rada Miejska Brzegu, podtrzymuje stanowi-

sko Burmistrza Brzegu w sprawie rozpatrzenia 

wniesionej uwagi.  

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIIł25ł11 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 4 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych  

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 

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

rządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany  

z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 

Rada Miejska Brzegu ”rzyjmuje nastę”ujące roz-

strzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne gminy miasta Brzegu, oraz o za-

sadach ich finansowania:  

 

Inwestycje ujęte w ”rojekcie miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeg, s”orządzonej dla obszaru ograniczonego od 
wschodu ulŁ Armii Krajowej, od ”óJnocy ulŁ Kardy-

naJa WyszyLskiego, od zachodu ulŁ Myczkowskie-

go oraz od ”oJudnia magistralną linią kolejową, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy, obejmują:  

1) rozbudowę gminnej drogi publicznej, ozna-

czonej symbolem KDD;  

2) budowę drogi ”ieszej, oznaczonej symbo-

lem KDP;  

3) realizację terenów ogólnodostę”nej zieleni 
parkowej, oznaczonej symbolem ZP.  

Nie ”rzewiduje się realizacji nowych inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminyŁ Wykonanie sieci ener-

getycznej, gazowej i cie”Jowniczej miejskiej, lewy 
”o stronie wJa`ciwych zakJadówŁ  

 

Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
wwŁ zadaL gminnych, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Miasta Brzegu. W kolejnych 

latach po uchwaleniu zmiany planu, stosownie do 

”otrzeb i mowliwo`ci, w budwecie ”rzeznaczane 
będą `rodki na realizację zadaL gminnych w za-

kresie dróg i zieleni ”ublicznej, z uwzględnieniem 
dochodów z ”odatku od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci oraz ”odatków od nieruchomo`ci;  
2) nie wyklucza się mowliwo`ci ws”óJfinanso-

wania wywej wymienionych zadaL ze `rodków 
zewnętrznych, w tym szczególnie z:  

a) funduszy strukturalnych,  

b) funduszy Unii Europejskiej,  

c) kredytów i ”owyczek ”referencyjnych,  
d) `rodków ”rywatnych (”orozumienia ”u-

bliczno ｦ prywatne).  

 

Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie  
w trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez umo-

wy-porozumienia publicznoｦprywatne.  
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