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UCHWAIA NR XXVł284ł09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAIEJ 

  

 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiaJa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.:  

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

Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, 

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

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

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

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

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

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm.:  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, 

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

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIE  

Opole, dnia 26 października 2009 r. Nr 87 
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1413), w związku z uchwaJą Nr VIIIł98ł07 Rady 
Miejskiej w BiaJej z dnia 3 li”ca 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

BiaJa, Rada Miejska w BiaJej uchwala, co nastę”u-

je: 

 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

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

rowania ”rzestrzennego miasta BiaJa, zwany  
w dalszej czę`ci uchwaJy ”lanem, obejmujący ob-

szar ”oJowony w granicach administracyjnych mia-

sta oraz fragment gruntów wsi WasiJowiceŁ 
2Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone 

są na rysunku ”lanu w skali 1:2000, zwanym  
w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanu, s”orzą-
dzonym z wykorzystaniem urzędowych ko”ii ma” 
zasadniczych.  

3. W planie ustalono w: 

1) § 10 - 17 - zasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

2) § 18 - 24 - zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków; 
3) § 25 - 26 - zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni 

publicznych; 

4) § 27 - s”osoby zagos”odarowania terenów 
”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych; 

5) § 28 - 29 - zasady i warunki scalania oraz 

”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) § 30 - szczególne warunki zagos”odarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
7) § 31 - 33 - zasady modernizacji i rozwoju 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
oraz wy”osawenia terenów w miejsca ”ostojowe 
dla samochodów; 

8) § 34 - 81- ”rzeznaczenie terenów oraz zasa-

dy ich zagos”odarowania i ksztaJtowania zabudo-

wy, wraz z zasadami ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego; 

9) § 82 - s”osób i terminy tymczasowego za-

gospodarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów;  
10) § 83 - stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ciŁ 

4Ł W ”lanie nie ustalono zasad ochrony dóbr 
kultury ws”óJczesnej, granic obszarów wymagają-
cych przeprowadzenia scaleL i ”odziaJów nieru-

chomo`ci, granic terenów ”od budowę obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2, granic obszarów wymagających ”rze-

ksztaJceL lub rekultywacji oraz granic ”omników 
zagJady i ich stref ochronnych, ”oniewaw takie 

obiekty i tereny nie wystę”ują na obszarze obję-
tym planem.  

 

§ 2Ł1Ł Rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 
ustŁ 2, jest integralną czę`cią ”lanu i stanowi za-

Jącznik nr 1 do uchwaJyŁ  
2Ł źaJącznikiem do uchwaJy, niestanowiącym 

ustaleL ”lanu, jest takwe: 
1) stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami 

ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy BiaJaｬ, stanowiące 
zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiące za-

Jącznik nr 3;  
3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z ”rze”isami o finansach ”ublicznych, stanowiące 
zaJącznik nr 4Ł  

 

§ 3Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku ”lanu, o którym mowa w § 2 ustŁ 1, są 
ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej; 

3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia ｦ wyznaczone `ci`le oraz wyznaczone orienta-

cyjnie; 

4) linie zabudowy ｦ obowiązujące i nie”rzekra-

czalne; 

5) obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu; 

6) ”unkty formalnie wawne; 
7) miejsca rezerwowane; 

8) ”otencjalny zasięg oddziaJywania elektroma-

gnetycznego od linii 110kV; 

9) tereny zagrowone erozją wietrzno - wodną; 
10) zadrzewienia przeciwerozyjne; 

11) granice ochrony krajobrazu DOLINY BIAIśJ; 
12) drzewo pomnikowe ｦ objęte ochroną;  
13) pojedyncze drzewa i szpalery drzew ｦ obję-

te ochroną; 
14) strefa K ｦ ochrony krajobrazu kulturowego;  

15) strefa E ｦ ochrony ekspozycji;  

16) strefa A - `cisJej ochrony konserwatorskiej; 
17) strefa B - ochrony konserwatorskiej; 

18) budynki objęte ochroną konserwatorską; 
19) obiekty maJej architektury ｦ objęte ochroną 

konserwatorską; 
20) tereny objęte ochroną konserwatorską;  
21) strefa W - ochrony konserwatorskiej zabyt-

ków archeologicznych; 
22) strefa OW - obserwacji archeologicznej;  

23) ”rzeznaczenie terenów, oznaczone symbo-

lem liczbowo - literowym lub literowym. 
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2Ł PozostaJe, niewymienione w ustŁ 1 oznacze-

nia graficzne rysunku ”lanu, mają charakter infor-

macyjny.  

3Ł Przebieg linii rozgraniczających tereny wy-

znaczonych `ci`le na rysunku ”lanu, nie podlega 

zmianom, z wyJączeniem zmiany dokonanej  
w trybie wymaganym ”rze”isami odrębnymiŁ  

4Ł Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu linii rozgra-

niczających wyznaczonych na rysunku ”lanu 
orientacyjnie w nastę”ujących ”rzy”adkach: 

1) dostosowania przebiegu linii do przebiegu 

granic geodezyjnych ”odziaJów wJasno`ciowych;  
2) poszerzenia pasa drogowego lub korekty 

”rzebiegu dróg ”ublicznych i wewnętrznych; 
3) likwidacji wyznaczonych na rysunku planu 

dróg wewnętrznych;  
4) ”owiększenia dziaJki budowlanej lub nieru-

chomo`ci oraz regulacji granic ”omiędzy nieru-

chomo`ciami;  
5) wyJączenia dziaJki budowlanej, ”rzylegJej do 

linii rozgraniczającej wyznaczonej orientacyjnie,  
z granic terenu o ustalonym ”rzeznaczeniu i wJą-
czenia jej do granic ”rzylegJego terenu o innym 
przeznaczeniu, ustalonym planem.  

 

§ 4Ł1Ł Nastę”ujące okre`lenia stosowane w ni-

niejszej uchwale oznaczają:  
1) akcent architektoniczny ｦ czę`ć budynku, 

która koncentruje uwagę obserwatorów ze wzglę-
du na swoją wyrówniającą się formę architekto-

niczną, w tym wykusze, wiewyczki, sterczyny;  

2)  bezpo`rednie otoczenie ｦ teren ”oJowony 
wokóJ zabytku w”isanego do rejestru zabytków, 
okre`lony w decyzji lub zgodnie z wymogami kon-

serwatorskimi;  

3) budynek wielkogabarytowy ｦ budynek  

o ”owierzchni zabudowy ”owywej 500 m2 lub wy-

soko`ci, mierzonej od ”oziomu terenu do górnej 
krawędzi `ciany zewnętrznej, większej niw 7 m; 

4) dach o poJaciach symetrycznych ｦ dach 

s”adzisty zaJowony na zasadniczej bryle budynku,  
o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”oJaci 
dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy,  

w tym takwe dach mansardowy;  
5) dziaJka sąsiednia ｦ dziaJka budowlana ”osia-

dająca nie mniej niw jedną ws”ólną granicę geode-

zyjną z inną dziaJką budowlaną, ”osiadającą zjazd 
w tej samej drogi/ulicy;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 
usytuowania zabudowy od drogi, mierzona do 

czę`ci nadziemnej zewnętrznej `ciany budynku lub 
najbliwszego ”unktu tej `ciany, w ”rzy”adku gdy 
jest ona nierównolegJa do drogi;  

7) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wyzna-

czająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania zabu-

dowy od drogi, mierzona do czę`ci nadziemnej 
zewnętrznej `ciany budynku lub najbliwszego ”unk-

tu tej `ciany, w ”rzy”adku gdy jest ona nierówno-

legJa do drogi, ”rzy czym: 
a) na linii zabudowy nalewy sytuować ”o-

wierzchnię `ciany na dJugo`ci minŁ 60% elewacji 
frontowej budynku,  

b) linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną li-
nią zabudowy dla ”ozostaJych budynków, wiat  
i zadaszeL, je`li ”rze”isy szczegóJowe ”lanu nie 
stanowią inaczej;  

8) kamienica ｦ miejski budynek mieszkalny, 

kulturowy lub ws”óJczesny, ”rzynajmniej jedno”ię-
trowy, zazwyczaj usytuowany w zwartej lub ”óJ-
zwartej ”ierzei zabudowy, w ukJadzie kwartaJów 
zabudowy obrzewnej, zamykającej wnętrze ”o-

dwórka; ws”óJczesna kamienica mowe być budyn-

kiem plombowym;  

9) maJy obiekt usJugowy ｦ budynek lub tym-

czasowy obiekt budowlany o funkcji usJugowej,  
o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni 

zabudowy nie”rzekraczającej 40 m2, lub zes”óJ 
takich obiektów;  

10) m.p. ｦ to miejsce postojowe dla samocho-

dów osobowych;  
11) no`nik reklamowy ｦ wolnostojąca budowla 

jak n”Ł konstrukcja, stelaw, sJu”, wraz z no`nikiem 
informacji wizualnej, sJuwącej reklamie, w tym 
szczególnie reklamy wielkogabarytowe i wielko-

przestrzenne takie jak banner, billboard i megabo-

ard, a takwe reklamy o ”owierzchni większej niw 
3 m2 umieszczane na innych obiektach budowla-

nych;  

12) obiekt drobnopowierzchniowy ｦ obiekt bu-

dowlany o powierzchni zabudowy do 200 m2,  

a w ”rzy”adku usJug handlu detalicznego o ”o-

wierzchni s”rzedawy do 200 m2;  

13) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Normy Polskie i Normy 

Branwowe oraz ”rze”isy ”rawa miejscowego obo-

wiązujące na terenie województwa o”olskiego; 
14) przeznaczenie dopuszczalne ｦ alternatywne 

klasy ”rzeznaczenia terenu, które mowna sytuować 
niezalewnie lub Jącznie z klasami przeznaczenia 

”odstawowego, na warunkach okre`lonych ”rze-

”isami szczegóJowymi ”lanu;  
15) przeznaczenie uzupeJniające ｦ klasy prze-

znaczenia terenu, które mowna sytuować wyJącz-

nie z przeznaczeniem podstawowym, na zasadach 

ustalonych ”rze”isami szczegóJowymi planu;  

16) supermarket ｦ obiekt handlowy o po-

wierzchni s”rzedawy od 400 m2 do 2000 m2, 

mieszczący skle” samoobsJugowy: 
a) z ”rzewagą artykuJów s”owywczych i co-

dziennego uwytku, zajmujących więcej niw 50% 
”owierzchni s”rzedawy, z niewielkim udziaJem ar-

tykuJów ”rzemysJowych, w tym takwe skle”y dys-

kontowe,  
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b) wys”ecjalizowany w handlu okre`loną gru”ą 
towarów, będący su”ermarketem s”ecjalistycz-

nym jak n”Ł branwy budowlanej, wy”osawenia do-

mu, ogrodniczej, sportowej,  

wy”osawony w ”arking terenowy ”rzed budyn-

kiem;  

17) szpaler drzew ｦ ”ojedynczy lub ”odwójny 
szereg drzew, którego ”rzerwanie do”uszcza się 
na skrzywowaniach drógłulic oraz w miejscach 
zjazdów na dziaJkę lub teren;  

18) teren - czę`ć obszaru objętego ”lanem, 
wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczona symbolem literowym lub liczbo-

wo - literowym;  

19) willa miejska ｦ wolnostojący budynek 
mieszkalny wielorodzinny, o jednej klatce schodo-

wej i nie więcej niw 6 mieszkaniach, odznaczający 
się wysokim ”oziomem rozwiązaL architektonicz-

nych i wysokimi standardami zamieszkania, usytu-

owany na wydzielonym terenie zagospodarowa-

nym w formie parku lub ogrodu;  

20) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawający 
maksymalny procent zabudowanej powierzchni 

dziaJki budowlanej lub terenu, wydzielonego na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

21) wymogi konserwatorskie ｦ wymogi dot. 

ochrony terenów lub obiektów w”isanych do reje-

stru zabytków lub objętych ochroną konserwator-

ską, okre`lone ”rzez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków: 

22) zjazd - zjazd na dziaJkę lub teren dla ”ojaz-

dów samochodowych.  

2Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o nastę”ującej 
klasie przeznaczenia terenu:  

1) agroturystyka ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
dziaJalno`ć usJugowo-turystyczną ”rowadzoną 
”rzez rolników na terenie rodzinnego gos”odar-

stwa rolnego, wolną od ”odatku dochodowego od 

osób fizycznych, obejmującą m.inŁ nocleg, wywy-

wienie (s”rzedaw ”osiJków domowych) oraz inne 
usJugi związane z ”obytem turysty w gos”odar-

stwie (ognisko, ”rzejawdwka konna, rowerowa it”Ł), 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  

2) bazy maszyn i urządzeL ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć bazy komunalne, budowlane, trans”orto-

we, spedycyjno-trans”ortowe, s”edycyjne, obsJugi 
zieleni oraz inne, o podobnym charakterze;  

3) biura ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiekty lub 
”owierzchnie ”rzeznaczone na dziaJalno`ć admini-

stracji publicznej, organów bez”ieczeLstwa ”u-

blicznego, organizacji i stowarzyszeL s”oJecznych, 
”olitycznych i gos”odarczych, obsJugi administra-

cyjno-socjalnej, obsJugi usJug zdrowia i o”ieki s”o-

Jecznej, usJugi związane z obsJugą ”ocztowo-

telekomunikacyjną, zarządzaniem, finansami, 

ubez”ieczeniami, obsJugą nieruchomo`ci, ”o`red-

nictwem, archiwizowaniem, dziaJalno`cią wydaw-

niczą lub mediami, reklamą, a takwe biura ”rojek-

tów, ”rawnicze, notarialne oraz inne o ”odobnym 

charakterze, z wyjątkiem obiektów strawy ”owar-

nej;  

4) handel detaliczny ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
ogólnodostę”ne obiekty lub ”owierzchnie detalicz-

nej s”rzedawy towarów gJównie dla ”otrzeb go-

s”odarstw domowych i dla uwytku osobistego, 
takwe z ”rodukcją drobną ”rowadzoną wyJącznie 
na potrzeby handlu detalicznego `wiadczonego  
w miejscu wytwarzania (np. ciastkarnia, piekar-

nia), z wyjątkiem handlu ”ojazdami, handlu deta-

licznego materiaJami masowymi, budowlanymi, 
paszami i nawozami oraz stacji paliw (kupna deta-

licznego paliw);  

5) handel hurtowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obiekty i ”owierzchnie ods”rzedawy towarów in-

nym jednostkom handlu hurtowego lub detaliczne-

go oraz innym uwytkownikom, a takwe handel deta-

liczny materiaJami masowymi, budowlanymi, ”a-

szami i nawozami, oraz inne, o podobnym charak-

terze; 

6) handel pojazdami ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obiekty i powierzchnie s”rzedawy ”ojazdów samo-

chodowych, maszyn budowlanych i rolniczych, 

ciągników, a takwe ich wynajem, oraz inne, o ”o-

dobnym charakterze;  

7) infrastruktura techniczna ｦ sieci i urządzenia 
uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągo-

we, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, cie”Jowni-

cze, gazowe, telekomunikacyjne i inne, zapewnia-

jące techniczną obsJugę terenów i obiektów bu-

dowlanych, takwe wraz z urządzeniami takimi jak 
zbiorniki, pompownie, przepompownie, osadniki, 

stacje transformatorowe, kontenery telekomunika-

cyjne, szafy kablowe, kabiny telefoniczne i inne 

urządzenia na sieciach, z wyjątkiem urządzeL tele-

komunikacyjnych;  

8) mieszkania towarzyszące ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć czę`ć budynku niemieszkalnego, w któ-
rym usytuowane są nie więcej niw 2 mieszkania;  

9) naprawa pojazdów ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie sJuwące usJugom wy-

konywanym w zakresie remontów, na”raw, kon-

serwacji ”ojazdów, s”rzętu budowlanego, rolni-

czego i innych urządzeL, takie jak usJugi mecha-

niczne, blacharskie, lakiernicze, wulkanizacyjne, 

elektrotechniczne i elektroniczne, wymiany czę`ci  
i akcesoriów oraz inne o ”odobnym charakterze; 

10) obsJuga pojazdów ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie sJuwące usJugom wy-

konywanym w zakresie obsJugi ”ojazdów takie jak 
diagnostyka ”ojazdów i wykonywanie ”rzeglądów 
technicznych, myjnie, ”omoc drogowa, a takwe 
handel ”ojazdami lub ich czę`ciami oraz inne  
o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem stacji ”aliw; 

11) obsJuga turystyki ｦ nalewy ”rzez to rozu-

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

”oczynkowy oraz inne sJuwące zakwaterowaniu 
turystów, takwe z towarzyszącymi usJugami ga-
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stronomii i handlu detalicznego, z wyjątkiem agro-

turystyki, cam”ingów i sezonowych baz tury-

stycznych;  

12) obsJuga zwierząt ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie ”rzeznaczone na lecz-

nice weterynaryjne, poradnie weterynaryjne, hote-

le lub schroniska dla zwierząt, szkoJy tresury ”sów 
oraz inne, o podobnym charakterze; 

13) opieka spoJeczna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie ”rzeznaczone na ”o-

gotowie o”iekuLcze, dom ”omocy s”oJecznej, dom 
samotnych matek, schronisko dla bezdomnych, 

o`rodek dla nieletnich, hos”icjum, o`rodek dla 
ofiar ”rzemocy, uzalewnionych, emigrantów, hotele 
socjalne oraz inne, o podobnym charakterze, 

umowliwiające zamieszkanie lub ”obyt ludzi s”o-

Jecznie ”okrzywdzonych;  
14) opieka zdrowotna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane do 
`wiadczenia usJug lecznictwa i ”oradnictwa zdro-

wotnego, diagnostyki zdrowotnej, a takwe zakJady 
rehabilitacji, laboratoria, ambulatoria, wJobki oraz 
inne, o ”odobnym charakterze, z wyjątkiem indy-

widualnych praktyk lekarskich;  

15) plenerowe obiekty kultury - nalewy ”rzez to 
rozumieć otwarte obiekty sJuwące organizacji im-

prez kulturalnych takie jak muszle koncertowe, 

amfiteatr oraz inne, o podobnym charakterze;  

16) produkcja drobna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

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

wej zakJadu rzemie`lniczego takie jak stolarstwo, 
`lusarstwo, kamieniarstwo, ”iekarnictwo, cukier-

nictwo, a takwe drobna ”rodukcja innych wyro-

bów, rozmaitych artykuJów i s”rzętu; 
17) produkcja energii ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rodukcję energii z biomasy lub biogazu;  
18) rozrywka ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiek-

ty i powierzchnie wykorzystywane do prowadze-

nia dziaJalno`ci rozrywkowej takie jak sala tanecz-

na, klub, kasyno, salon gier, sala bilardowa, krę-
gielnia, kawiarnia internetowa, kabaret oraz inne, 

o podobnym charakterze, z wyjątkiem dyskoteki  
i sezonowych usJug rozrywki; 

19) sezonowe bazy turystyczne ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć takie obiekty jak pola namiotowe, pola 

karawaningowe, pola i miejsca biwakowe, z wy-

jątkiem cam”ingów; 
20) sezonowe usJugi rozrywki ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”owierzchnie sJuwące sezonowej lokali-
zacji cyrku, wesoJego miasteczka, luna”arku oraz 
innych urządzeL, o ”odobnym charakterze;  

21) 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 podobnych charakterze;  

22) terenowe urządzenia sportu i rekreacji ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć otwarte, terenowe urządze-

nia do uprawiania sportu i rekreacji takie jak bo-

iska, korty tenisowe, biewnie, skocznie, trasy  
i `ciewki rowerowe oraz rolkowe, `ciewki zdrowia, 
`ciany ws”inaczkowe, trasy saneczkowe, ”lawe  
i ką”ieliska, lodowiska odkryte, Jowiska ryb oraz 
inne, o ”odobnym charakterze, takwe wraz z obiek-

tami towarzyszącymi takimi jak szatnie i szalety,  
z wyjątkiem tras s”ortów motorowych;  

23) trasy rekreacyjne ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć szlaki turystyczne, `ciewki i trasy ”iesze oraz 
s”acerowe, a takwe trasy rowerowe i hi”iczne;  

24) trasa rowerowa ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czytelny i s”ójny ciąg komunikacyjny, o rozwiąza-

niach technicznych za”ewniających bez”ieczny  
i wygodny ruch rowerowy, obejmujący wydzielone 

drogi i `ciewki rowerowe lub tew wydzielone ”asy 
dla ruchu rowerów;  

25) usJugi bytowe ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”unkty usJug fryzjerskich, kosmetycznych, styli-
stycznych, masawu, o”tycznych, szklarskich, ”ral-

niczych, fotograficznych, kserograficznych, introli-

gatorskich, internetowych, wykonywania nadru-

ków, dorabiania kluczy, wykonywania ”ieczątek,  
a takwe usJugi w zakresie na”raw i wy”owyczania 
artykuJów uwytku osobistego i domowego, s”rzętu 
sportowego, elektronicznego i elektrycznego,  

a takwe kaset video oraz inne o podobnym charak-

terze, `wiadczone indywidualnie dla klienta deta-

licznego, z wyjątkiem usJug ”ogrzebowych;  
26) usJugi drobne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

usJugi `wiadczone w ramach wykonywania wol-

nego zawodu oraz `wiadczone indywidualnie ”rzez 
jednoosobowe podmioty gospodarcze takie jak 

indywidualne ”raktyki lekarskie, usJugi ”rojektowe, 
geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-księgowe, 
doradcze, detektywistyczne, związane z tJumacze-

niami, sekretarskie, obsJugi finansowej i ubez”ie-

czeniowej, pracownie artystyczne oraz inne,  

o podobnym charakterze; 

27) usJugi gastronomii ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć restaurację, bar, bar fast food, herbaciarnię, 
kawiarnię, cukiernię, cocktail - bar, winiarnię, ”ub 
oraz inne, o ”odobnym charakterze, takwe wraz  
z usJugami cateringowymi; 

28) usJugi ksztaJcenia - nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie sJuwące do ”rowadze-

nia dziaJalno`ci związanej z dodatkowym ksztaJce-

niem ludzi, ”rzeznaczone na szkoJy oferujące ”ro-

wadzenie kursów (języków, taLca, rysunku it”Ł) 
lub szkoleL oraz ws”omagające i uzu”eJniające 
nauczanie lub doksztaJcanie, a takwe obiekty kon-

ferencyjne, oraz inne, o podobnym charakterze,  

z wyjątkiem nauki jazdy ”ojazdami; 
29) usJugi kultury ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

obiekty i ”owierzchnie sJuwące kulturze, sztuce lub 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 87 – 6802 – Poz. 1282 

 

wystawiennictwu, przeznaczone na sale koncer-

towe, muzeum, sale wystawowe, kino, galerie 

sztuki, biblioteki, czytelnie, centra informacyjne, 

domy kultury, `wietlice oraz inne, o ”odobnym 
charakterze;  

30) usJugi pogrzebowe ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty i ”owierzchnie wykorzystywane 

”rzez zakJady ”ogrzebowe;  
31) usJugi sportu - nalewy ”rzez to rozumieć 

obiekty i ”owierzchnie umowliwiające u”rawianie 
sportu takie jak hale sportowe, sportowo-

widowiskowe, sale gimnastyczne, kryte baseny 

ką”ielowe i ”Jywalnie, stadiony, kryte lodowiska, 

o`rodki i kluby s”ortowe obejmujące kom”leks 
obiektów i urządzeL s”ortowych jak n”Ł jeudziec-

kie, wspinaczkowe, rolkowe, rowerowe itp. oraz 

inne, o podobnym charakterze; 

32) usJugi upowszechniania kultury ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obiekty i ”owierzchnie sJuwące 
upowszechnianiu i popularyzacji kultury i sztuki, 

takie jak kluby profesjonalne (literacki, artystycz-

ny, taneczny itp.), studia i pracowanie artystyczne 

oraz inne, o podobnym charakterze;  

33) urządzenia gospodarki odpadami ｦ nalewy 
przez to rozumieć obiekty i ”owierzchnie związane 
ze sku”em, zbiórką i czasowym skJadowaniem zJo-

mu lub surowców wtórnych oraz z ”rzeróbką i za-

gos”odarowaniem od”adów budowlanych, z wyjąt-

kiem innych form gospodarki odpadami oraz obiek-

tów sortowania, segregacji, ”rzeJadunku, recyclin-

gu, obróbki, unieszkodliwiania i skJadowania od”a-

dów oraz demontawu ”ojazdów zuwytych;  
34) urządzenia telekomunikacyjne ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć urządzenia za”ewniające Jącz-

no`ć radiową i telefonii komórkowej sytuowane na 
wolnostojących konstrukcjach wsporczych takich 

jak maszty, sJu”y, wiewe oraz o wysoko`ci więk-

szej niw 2 m sytuowane na innych obiektach bu-

dowlanych; 

35) urządzenia parkowania ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ogólnodostę”ne, odkryte miejsca ”osto-

jowe dla ”ojazdów, lub ich zes”oJy, sytuowane  

w ”oziomie terenu, z wyjątkiem ”arkingu dla sa-

mochodów cięwarowych;  
36) zabudowa zamieszkania zbiorowego ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć obiekty i ”owierzchnie 
”rzeznaczone na staJe lub czasowe zamieszkanie 
ludzi takie jak dom dziecka, dom spokojnej staro-

`ci, dom rencistów, dom zakonny, internat, bursa 
oraz inne, o podobnym charakterze;  

37) zieleL urządzona ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
skwery, zieleLce, zieleL wewnątrzblokową, zieleL 
towarzyszącą zabytkowym zaJoweniom ”rzestrzen-

nym lub obiektom budowlanym oraz inne drobne 

formy zieleni komponowanej, z dopuszczeniem 

lokalizacji urządzeL sJuwących rekreacji codziennej 
(n”Ł Jawki, urządzenia zabawowe dla dzieci it”Ł)  
i utrzymaniu ”orządku (n”Ł ”lacyki gos”odarcze, 

trzepaki, miejsca czasowego gromadzenia odpa-

dów bytowych)Ł  
3Ł Uwyte w ”lanie inne okre`lenia: 
1) zdefiniowane w ”rze”isach odrębnych, w ro-

zumieniu ustaleL ustŁ 1 ”kt 13, inter”retuje się 
wedJug stanu ”rawnego obowiązującego w dniu 
uchwalenia planu;  

2) okre`lające klasy ”rzeznaczenia terenów, na-

lewy definiować zgodnie ze znaczeniem ”owszech-

nie obowiązującym oraz za ”omocą Polskiej Klasy-

fikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) i Polskiej 
Klasyfikacji ŚziaJalno`ci (PKŚ)Ł  

 

§ 5Ł1Ł Przedmiotem ”lanu są wydzielone na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi tereny, 
oznaczone symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (§ 34 - 38); 

2) MNp ｦ tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 39 - 40); 

3) MZ ｦ tereny zabudowy zagrodowo - miesz-

kaniowej (§ 41); 
4) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej (§ 42); 
5) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ 

usJugowej (§ 43 - 44); 

6) UM - tereny zabudowy usJugowo ｦ mieszka-

niowej (§ 45); 
7) U - tereny usJug (§ 46 - 47); 

8) UZ - tereny usJug zdrowia i o”ieki s”oJecznej 
(§ 48); 

9) UK - teren usJug kultury (§ 49); 
10) UO - teren usJug edukacji i wychowania  

(§ 50); 
11) US - tereny usJug s”ortu i rekreacji (§ 51); 
12) RR - tereny rolnicze (§ 52); 
13) RZ ｦ tereny uwytków zielonych (§ 53); 
14) RP - tereny obiektów i urządzeL ”rodukcji 

rolnej (§ 54); 
15) PP - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJa-

dów i magazynów (§ 55);  
16) PU ｦ tereny magazynowo-usJugowe (§ 56);  
17) ZN ｦ tereny zieleni objęte formami ochrony 

”rzyrody (§ 57 - 58); 

18) ZL - tereny lasów (§ 59); 
19) ZP ｦ tereny zieleni ”arkowej (§ 60); 
20) ZS - tereny zieleni urządzonej (§ 61);  

21) ZD ｦ tereny ogrodów dziaJkowych (§ 62); 
22) ZC - tereny cmentarzy (§ 63 - 64); 

23) ZI - tereny zieleni izolacyjnej (§ 65); 
24) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych (§ 66); 
25) KS - tereny urządzeL komunikacji (§ 67 - 

69); 

26) KP- teren ”lacu ”ublicznego (§ 70);  
27) KD ｦ tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
a) KD-G ｦ drogi-ulice gJówne (§ 71),  
b) KD-Z ｦ drogi-ulice zbiorcze (§ 72), 
c) KD-L ｦ drogi-ulice lokalne (§ 73), 
d) KD-D ｦ drogi-ulice dojazdowe (§ 74), 
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e) KD-P - tereny dróg ”ieszych (§ 75); 
28) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 76); 
29) R(KD) ｦ rezerwa terenu pod drogi publiczne 

(§ 77); 
30) E ｦ tereny urządzeL elektroenergetycznych 

(§ 78);  
31) W - tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę 

(§ 79); 
32) K - teren urządzeL kanalizacyjnych (§ 80); 
33) T ｦ teren urządzeL telekomunikacyjnych  

(§ 81)Ł  
2Ł Śla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się klasy ”rzeznaczenia ”odstawowego 
oraz, w zalewno`ci od ”otrzeb, ”rzeznaczenia do-

”uszczalnego i uzu”eJniającegoŁ W liniach rozgra-

niczających terenu mowna sytuować wyJącznie 
klasy przeznaczenia ustalone w przepisach szcze-

góJowych planu.  

3Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
mowna lokalizować: 

1) nowe obiekty budowlane wraz ze związany-

mi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz doko-

nywać odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, ”rze-

budowy, remontu i zmiany s”osobu uwytkowania 
istniejących obiektów budowlanych lub ich czę`ci, 
a takwe wykonywać inne roboty budowlane ｦ  

w zakresie zgodnym z ustaleniami planu; 

2) infrastrukturę techniczną związaną z obsJugą 
obiektów i terenów, o których mowa w ustŁ 1, 
oraz inne sieci i urządzenia, je`li nie kolidują  
z ustalonym w planie przeznaczeniem lub nie za-

kJócą mowliwo`ci zabudowy nieruchomo`ci zgod-

nie z ustaleniami ”lanu, a takwe dokonywać ich 
remontu, przebudowy i rozbudowy;  

3) zieleL urządzoną, drogi wewnętrzne i maJą 
architekturęŁ 

 

§ 6Ł Na caJym obszarze objętym planem ustala 

się: 
1) zakaz:  

a) sytuowania obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m2,  

b) lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, 
zdefiniowanej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

c) wygradzania dziaJek, od strony dróg i ”rze-

strzeni ”ublicznych, o których mowa w § 25, 
ogrodzeniami wykonanymi z ”refabrykatów beto-

nowych lub o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 
60 % lub wysoko`ci większej niw 2 m;  

2) wysoko`ć konstrukcji ws”orczych ”od ante-

ny sytuowane na budynkach, wraz z anteną  
i urządzeniami na niej umieszczonymi, nie mowe 
być większa niw 2 m, z wyjątkiem budynków ad-

ministracji ”ublicznej, organów bez”ieczeLstwa 
”ublicznego oraz obsJugi ”ocztowo - telekomuni-

kacyjnej. 

 

§ 7Ł Wyznacza się obszar rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej, o grani-

cach towsamych z granicami strefy B - ochrony 

konserwatorskiej, ustalonej na rysunku planu.  

 

§ 8Ł1Ł Na rysunku ”lanu ustala się: 
1) ”unkty formalnie wawne, obejmujące miejsca 

szczególnie istotne dla kom”ozycji ukJadu urbani-

stycznego i ”rzestrzennego miasta, szczególnie 
eks”onowane widokowo, zamykające osie wido-

kowe lub ksztaJtujące wnętrza urbanistyczne;  
2) miejsca rezerwowane ”od lokalizację no`ni-

ków reklamowych sJuwących wyJącznie reklamie  
i popularyzacji miasta, realizowanych wyJącznie 
przez Gminę BiaJaŁ  

2Ł W ”unktach formalnie wawnych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) obowiązuje usytuowanie budynków i innych 
obiektów budowlanych o starannej formie i re”re-

zentacyjnej architekturze, dostosowanej do walo-

rów kulturowych otoczenia;  

2) do”uszcza się sytuowanie akcentów archi-

tektonicznych.  

3Ł W miejscach rezerwowanych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) obowiązuje usytuowanie no`ników reklamo-

wych o starannej formie, dostosowanej do walo-

rów kulturowych miasta n”Ł rzeub, ”ostumentów  
z herbem miejskim it”Ł, z zastrzeweniem ustŁ 2; 

2) do”uszcza się usytuowanie reklam wielko-

gabarytowych lub wielkopowierzchniowych; 

3) w ”romieniu 50 m zakazuje się usytuowania 
innych no`ników reklamowych, niw wymienionych 
w ust. 1 pkt 2.  

 

§ 9Ł Ustala się tereny: 
1) rekreacyjno - wypoczynkowe, oznaczone na 

rysunku ”lanu symbolem US, 1źP i 2źP, których 
granice stanowią linie rozgraniczające terenu; 

2) sJuwące organizacji im”rez masowych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem US i KP, któ-
rych granice stanowią linie rozgraniczające terenuŁ  

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 10Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem zakazuje 
się lokalizacji: 

1) ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, z wyjątkiem instalacji 
oczyszczania `cieków, infrastruktury technicznej, 
dróg oraz urządzeL telekomunikacyjnych sytuowa-

nych na terenie oznaczonym symbolem T; 

2) ”rzedsięwzięć wymagających utworzenia 
obszaru ograniczonego uwytkowania, z wyjątkiem 
istniejących na”owietrznych linii elektroenerge-

tycznych 110 kV; 

3) zakJadów stwarzających zagrowenie wystą-
”ienia ”owawnych awarii, o których mowa w ”rze-

”isach odrębnych;  
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4) dziaJalno`ci, które: 
a) ”omimo zastosowania dostę”nych rozwiązaL 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

nie gwarantują dotrzymania standardów jako`ci 
`rodowiska oraz warto`ci odniesienia, okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych, ”oza granicami terenu, 
do którego ”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada tytuJ 
prawny,  

b) ”omimo s”eJnienia wymogów obowiązują-
cych ”rze”isów odrębnych, nie wykluczają w dro-

dze sytuacji awaryjnych skawenia lub zakawenia 
`rodowiska, z wyjątkiem obiektów wy”osawonych 
w system monitoringu lub w systemy zabezpiecza-

jące ”rzed skaweniem gruntu i wód ”odziemnych,  
c) nie gwarantują ochrony ”rzed zanieczyszcze-

niami wód ”odziemnych, gruntu i gleby,  

d) zagrawają istnieniu i rozwojowi siedlisk ”rawnie 
chronionych, znajdujących się na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 1ZN i 2ZN.  

2Ł Istniejące ”rzedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, w razie wystą”ienia 
okoliczno`ci wskazujących na ich szkodliwy 
w”Jyw na `rodowisko, wymagają s”orządzenia 
”rzeglądu ekologicznego zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymiŁ 
 

§ 11Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed 

haJasem i wibracjami: 
1) stosować rozwiązania oraz `rodki techniczne 

i technologiczne za”obiegające lub ograniczające 
emisję zanieczyszczeL, haJasu i wibracji, w tym 
szczególnie: 

a) ”rzy skJadowaniu na otwartym terenie mate-

riaJów, będących uródJem emisji niezorganizowanej 
do ”owietrza, wdrawać technologie minimalizujące 
emisję wtórną,  

b) stosować ”aliwa niskoemisyjne lub urządze-

nia niskoemisyjne, za”ewniające dotrzymanie 
obowiązujących norm emisji zanieczyszczeL,  

c) wykorzystać energię odnawialną w zasilaniu 
energetycznym budynków i w gos”odarce komu-

nalnej, w tym szczególnie energię sJoneczną, 
d) stosować rozwiązania ograniczające emisję 

haJasu i hermetyzację ”rodukcji o technologiach 
stwarzających zagrowenia ”onadnormatywne; 

2) drogi - ulice gJówne (KŚ-G) i zbiorcze (KD-Z) 

obudować zielenią izolacyjną wielo”iętrową, za-

”ewniającą ochronę ”rzed zanieczyszczeniami 
komunikacyjnymi i haJasem; zieleL sytuować  
z uwzględnieniem wymogów § 17; 

3) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi okre`lają-
cymi do”uszczalne ”oziomy haJasu, teren ozna-

czony symbolem: 

a) UZ ｦ jest terenem szpitali w miastach,  

b) UO ｦ jest terenem zabudowy związanej ze 
staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodziewy,  

c) 1-5MN i 1-2MNp ｦ jest terenem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

d) 1-2MZ ｦ jest terenem zabudowy zagrodo-

wej,  

e) MW i 1-2MU ｦ jest terenem zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-

rowego, 

f) 1ZP i 2ZP - jest terenem rekreacyjno-

wypoczynkowym,  

g) UM, 1-3U i 1-2PU ｦ jest terenem mieszka-

niowo - usJugowym; 
4) dla budynków lub ”omieszczeL ”rzeznaczo-

nych na staJy ”obyt ludzi ”odlegających ochronie 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych w zakresie 
ochrony ”rzed haJasem i wibracjami, ”oJowonych  
w zasięgu ”otencjalnego uciąwliwego oddziaJywa-

nia dróg-ulic gJównych KŚ-G i zbiorczych KD-Z 

oraz terenu zamkniętego, ”otencjalnie wynoszące-

go 30 m, nalewy stosować zabezpieczenia w bu-

dynku lub jego czę`ci, okre`lone w ”rze”isach 
odrębnychŁ 

 

§ 12Ł1Ł W zakresie ochrony ”rzed ”romienio-

waniem elektromagnetycznym, dla napowietrznej 

linii wysokiego na”ięcia 110 kV, ustala się ”oten-

cjalny zasięg oddziaJywania elektromagnetycznego 

o ”odwywszonym ”oziomie oraz zakaz wznoszenia 
budynków w odlegJo`ci mniejszej niw 19 m od osi 
linii. 

2Ł W zakresie ochrony `rodowiska ”rzed od”a-

dami, ustala się obowiązek stosowania w usJugach 
i ”rodukcji, takwe ”rodukcji rolnej, surowców  
i materiaJów za”obiegających ”owstawaniu od”a-

dów lub ”ozwalających utrzymać ich ilo`ć mowli-
wie na najniwszym ”oziomieŁ  

 

§ 13Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
powierzchni ziemi i kopalin: 

1) na rysunku ”lanu wskazuje się granice udo-

kumentowanego zJowa glin lessowych ｦ BIAIA, na 
terenie którego: 

a) do”uszcza się eks”loatację surowca ”rzez 
jednego ”rzedsiębiorcę, z zachowaniem filarów 
ochronnych od dróg ”ublicznych wielko`ci 20 m 

od linii rozgraniczających ”asa drogowego,  
b) do czasu wykre`lenia zJowa z bilansu zaso-

bów - zakaz realizacji obiektów budowlanych, 

niezwiązanych z eks”loatacją zJowa oraz dokony-

wania trwaJych nasadzeL u”raw sadowniczych, 
ogrodniczych lub le`nych,  

c) ustala się rekultywację terenu w kierunku 
rolnym lub tew teren ”oeks”loatacyjny ”ozostawić 
do naturalnej sukcesji; 

2) na rysunku ”lanu ustala się tereny zagrowone 
erozją wietrzno-wodną, dla których obowiązuje: 

a) nakaz: 

– zachowania trwaJych uwytków zielonych i za-

darnieL dróg s”Jywu wód o”adowych,  
– stosowania na gruntach ornych szerokich 

miedz z ro`linno`cią trawiastą oraz agrotechnik 
zmniejszających zagrowenie erozją, w tym szcze-
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gólnie nalewy w”rowadzać warstwicowy ukJad ”ól, 
tarasowanie zboczy oraz u”rawy trwaJe, 

b) zakaz ”rzeksztaJcania uwytków zielonych, za-

darnieL, zadrzewieL i zalesieL w grunty orne oraz 

lokalizacji zabudowy i upraw o charakterze wiel-

kopowierzchniowym,  

c) roboty ziemne ”rowadzić stosując zabez”ie-

czenia przeciwerozyjne.  

 

§ 14Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
wód ”owierzchniowych i ”odziemnych, w tym 
GźWP 338 i GźWP 332, takwe w związku z ”ro-

wadzeniem gospodarki rolnej:  

1) na obszarze objętym ”lanem zakazuje się: 
a) rolniczego wykorzystania `cieków,  
b) lokalizacji przydomowych i indywidualnych 

oczyszczalni `cieków, z wyJączeniem urządzeL 
”odczyszczających `cieki ”rzed ich od”rowadze-

niem do miejskiego systemu kanalizacyjnego, lub 

do wód i ziemi; 
2) ”owierzchnie, 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 oczyszczające i zabez-

”ieczające ”rzed ”rzedostaniem się substancji za-

grawających `rodowisku naturalnemu wód i ziemi; 
3) nawozy oraz `rodki ochrony ro`lin ”rzecho-

wywać w szczelnych zbiornikach lub na utwar-

dzonym i nie”rze”uszczalnym ”odJowu, od”ornym 
na dziaJanie substancji wrących; 

4) zakaz stosowania `rodków ochrony ro`lin 
wolno rozkJadających się, o maJej selektywno`ci  
i w duwych dawkach, ”owodujących degradację 
chemiczną gleb i wódŁ  

 

§ 15Ł1Ł W celu ochrony walorów ”rzyrodni-

czych i krajobrazowych regionalnego korytarza 

ekologicznego ustala się granice ochrony krajobra-

zu ŚOLINY BIAIśJŁ  
2. Na obszarze, o którym mowa w ustŁ 1, usta-

la się: 
1) nakaz:  

a) zachowania mozaiki krajobrazowej zadrze-

wieL, zakrzewieL, zadarnieL i Jąk na stromych 
skar”ach doliny, trwaJych uwytków zielonych  
w dnie doliny oraz zadrzewieL wzdJuw koryt cie-

ków wodnych, ws”omagających ”rocesy samo-

oczyszczania się wód,  
b) ”rzywrócenia ciągJo`ci funkcjonalno - prze-

strzennej poprzez wprowadzanie trwaJych uwyt-

ków zielonych na gruntach ornych oraz rozgęsz-

czenie istniejącej zabudowy miejskiej usytuowanej 
w dolinie,  

c) ochrony terenów ”odmokJych, wodno - bJot-

nych i uródliskowych,  
d) stosowania naturalnych i biologicznych me-

tod w uwytkowaniu rolniczym, 

e) dostosowania lokalizacji i form terenowych 

urządzeL s”ortu i rekreacji do walorów ”rzyrody  
i krajobrazu; 

2) zakaz: 

a) de”onowania i skJadowania mas ziemnych,  
b) czasowego de”onowania i skJadowania od-

”adów, nawozów, `rodków ochrony ro`lin oraz 
innych substancji, mogących zanieczyszczać ”o-

wierzchnię ziemi, glebę i wody,  
c) stosowania ”rzemysJowych `rodków ”ro-

dukcji takich jak nawozy sztuczne i `rodki ochrony 
ro`lin o wysokiej klasie toksyczno`ci, w tym 
szczególnie zawierających azot i fosfor,  

d) sytuowania no`ników reklamowych oraz 

urządzeL telekomunikacyjnych, wiew, konstrukcji, 
ta`mociągów i budowli rolniczychŁ  

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony szaty 
ro`linnej na obszarze objętym ”lanem: 

1) obejmuje się ochroną drzewo ”omnikowe 
(wierzba biaJa), wskazane na rysunku ”lanu - 

obowiązuje zakaz: 
a) niszczenia, uszkadzania lub ”rzeksztaJcania 

obiektu lub obszaru,  

b) dokonywania zmian w rzeubie terenu i sto-

sunkach wodnych, jeweli zmiany te mogą nieko-

rzystnie w”Jynąć na stan obiektu,  
c) umieszczania tablic, na”isów, ogJoszeL re-

klamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków 
sJuwących ochronie obiektu; 

2) pojedyncze drzewa i szpalery drzew, wska-

zane na rysunku ”lanu, obejmuje się ochroną: 
a) do”uszcza się tylko cięcia ”ielęgnacyjne  

z wyjątkiem ”rzy”adków wystą”ienia zagroweL dla 
ludzi i mienia lub ruchu drogowego,  

b) nalewy uzu”eJnić sz”alery drzew gatunkami 
li`ciastymi, w tym dębami, li”ami i klonami;  

3) w otoczeniu stanowisk ro`lin chronionych 
obowiązuje zakaz dokonywania wszelkich zmian  
w ”okryciu, uwytkowaniu i uksztaJtowaniu terenu 
oraz zmian stosunków wodnych, nie sJuwących 
ochronie tych stanowisk; 

4) na terenach rolniczych, oznaczonych symbo-

lem 1RR, wykonać ”rzydrowne i `ród”olne ”asy 
zadrzewieL o funkcji wiatrochronnej, wodochron-

nej i glebochronnej, w tym szczególnie w miej-

scach wskazanych na rysunku planu; 

5) w trakcie robót budowlanych istniejące 
drzewa nalewy zabez”ieczyć ”rzed uszkodzeniamiŁ  

 

§ 16Ł1Ł Ustala się strefę K, ochrony krajobrazu 
kulturowego, o granicy towsamej z granicami stre-

fy B, ochrony konserwatorskiej, ustalonej na ry-

sunku planu. 

2. W granicach strefy K, o której mowa w ustŁ 1, 
obowiązuje: 

1) nakaz:  

a) ochrony i eksponowania historycznych do-

minant ”rzestrzennych oraz wzgórza miasta loka-

cyjnego, w tym szczególnie bryJy i wiewy zamku, 
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wiewy wodnej, wiewy ko`cioJa ”arafialnego i ko-

`cioJa ewangelickiego oraz fortyfikacji miejskich 

wraz z wiewą więzienną ”rzy dawnej bramie Prud-

nickiej,  

b) ”rzebudowy lub likwidacji obiektów dyshar-

monijnych, w tym szczególnie obiektów agresyw-

nych krajobrazowo oraz niedostosowanych do 

skali i wyglądu otoczenia,  
c) komponowania obiektów i zieleni wysokiej  

w s”osób uwzględniający ich eks”ozycję w ”ano-

ramie miasta, o której mowa w § 17 ustŁ 2 ”kt 1, 
d) ”odniesienia rangi i jako`ci zagos”odarowa-

nia i zabudowy terenu, w tym szczególnie zabu-

dowy eks”onowanej w widokach, o których mowa 
w § 17 ustŁ 2 ”kt 1;  

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych sta-

nowiących w eks”ozycji widoku, o którym mowa 
w § 17 ustŁ 2 ”kt 1, wizualną konkurencję dla 
historycznych dominant przestrzennych oraz za-

kJócających lub sz”ecących widokŁ  
 

§ 17Ł1Ł Ustala się strefy ś, ochrony eks”ozycji, 
oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym 

i literowym.  

2. Przedmiotem ochrony w strefach E, o któ-
rych mowa w ust. 1, oznaczonych na rysunku 

”lanu literą: 
1) A ｦ jest ekspozycja widoku lub panoramy 

staromiejskiego ukJadu urbanistycznego lub jego 
dominant przestrzennych,  

2) B - jest eks”ozycja ”anoramy Gór O”aw-

skich,  

3) C ｦ jest ekspozycja panoramy wsi Ligota 

Bialska i Radostynia.  

3. W strefach ś, o których mowa w ust. 1, 

obowiązuje: 
1) zakaz sytuowania no`ników reklamowych, 

zadrzewieL, lasów i zalesieL, urządzeL telekomu-

nikacyjnych, nowych napowietrznych linii elektro-

energetycznych, wiew, konstrukcji, ta`mociągów, 
budowli rolniczych oraz innych obiektów budow-

lanych o wysoko`ci większej niw 9 m, mogących 
”rzesJonić lub zakJócić odbiór widokuł”anoramy; 

2) nakaz ochrony lokalnych cech uksztaJtowa-

nia i ”okrycia oraz harmonijnego ksztaJtowania 
zabudowy terenu zawartego ”omiędzy ”unktem  
i ciągiem widokowym, a ”rzedmiotem ochrony,  
o którym mowa w ustŁ 2Ł  

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 18Ł1Ł Ustala się strefę A - `cisJej ochrony 
konserwatorskiej, o granicy ustalonej na rysunku 

planu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której 
mowa w ust. 1, jest ukJad urbanistyczny `rednio-

wiecznego miasta lokacyjnego wraz z zes”oJem 

zamkowym, czę`cią ”odzamcza oraz archeologicz-

nymi nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabyt-

ków decyzją A - 196/57 i N/78.  

3. W strefie A, o której mowa w ustŁ 1, ochro-

nie podlega: 

1) historyczny ukJad bloków zabudowy oraz hi-

storyczne ”ro”orcje wysoko`ciowe, ksztaJtujące 
sylwetę ich zabudowy;  

2) historyczny ukJad ulic i ”laców wraz z ich 
przebiegiem, przekrojem, ich historycznymi liniami 

rozgraniczającymi i nawierzchniami;  
3) zabudowa o warto`ci historycznej lub lokal-

nej ｦ kulturowej oraz jej formy, w tym wysoko`ci 
budynków, rodzaje dachów, ”ro”orcje i kom”ozy-

cja elewacji, charakterystyczna dla historycznych 

bloków zabudowy;  
4) historyczne zasady ”odziaJów ”arcelacyj-

nych;  

5) dominanty przestrzenne;  

6) `redniowieczne i nowowytne nawarstwienia 
archeologiczne.  

4. W strefie A, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się: 

1) nakaz: 

a) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji 

obiektów ujętych w rejestrze zabytków i objętych 
ochroną ustaleniami ”lanu, wskazanych na rysun-

ku ”lanu, oraz innych budynków o warto`ciach 
lokalnych-kulturowych, 

b) odtworzenia bloków zabudowy lub zwartej 
pierzei zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi ”lanu oraz wymogami konserwatorskimi,  

c) odsJonięcia i za”ewnienia eks”ozycji fortyfi-
kacji miejskich z wewnątrz zabytkowego ukJadu 
urbanistycznego, 

d) dostosowania nowej zabudowy do zasad hi-

storycznej kompozycji bloku zabudowy i charakte-

ru zabudowy sąsiedniej, w tym szczególnie inten-

sywno`ci zabudowy, historycznych ”odziaJów 
parcelacyjnych, historycznych linii zabudowy, wy-

soko`ci budynków, rodzaju dachów, ”ro”orcji  
i kom”ozycji elewacji, uwytych materiaJów budow-

lanych oraz rodzaju detalu architektonicznego,  

e) ”oszukiwaL i odsJonięcia ”ozostaJo`ci zabyt-

ków archeologicznych, a takwe ich eks”ozycji jako 
atrakcji turystycznych, zgodnie z wymogami kon-

serwatorskimi,  

f) stosowania na `cianach zewnętrznych i da-

chach wyJącznie tradycyjnych materiaJów i kolo-

rów,  
g) ”od”orządkowania form zagos”odarowania 

terenu i kompozycji zieleni do historycznych zasad 

kom”ozycji ukJadu urbanistycznego, w tym szcze-

gólnie nakaz rewitalizacji wnętrz bloków zabudo-

wy w s”osób wJa`ciwy dla rangi miejsca; 
2) zakaz realizacji budynków w formach nie 

uwzględniających relacji z otoczeniem kulturo-

wym, w tym szczególnie realizowanych wg ”ro-

jektów ty”owych; 
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3) no`niki reklamowe sytuować zgodnie z wy-

mogami konserwatorskimi i § 26 ”kt 3Ł  
5. Śla ”rzestrzeni ”ublicznych ”oJowonych  

w granicach strefy A, o której mowa w ustŁ 1, 
ustala się: 

1) nakaz: 

a) zachowania i rewaloryzacji historycznych 

nawierzchni ulic i ”laców na caJej ich ”owierzchni 
lub fragmentach, w tym szczególnie nawierzchni 
wykonanych z ｭkocich Jbówｬ w rejonie Placu 
źamkowego oraz w ciągu ulicy Góra Wolno`ci,  

b) ujednolicenia form ogrodzeL, o`wietlenia, 
obiektów maJej architektury i form zieleni oraz 
dostosowania ich do rangi miejsca lokalizacji  

i wymogów konserwatorskich,  
c) za”ewnienia w obrębie strefy ”owiązaL trasą 

turystyczną obiektów stanowiących atrakcje tury-

styczne, w tym szczególnie rynku, ”lacu źamko-

wego, zamku, wiewy więziennej, ko`cioJa ”arafial-

nego, ko`cioJa ewangelickiego, z obiektami za-

”ewniającymi obsJugę turystyki, usJugami handlu 
detalicznego artykuJami ”amiątkarskimi i arty-

stycznymi, usJugami gastronomii, a takwe z atrak-

cjami turystycznymi usytuowanymi w strefie B, 

ochrony konserwatorskiej, oraz zabytkowymi tere-

nami zieleni ZS, 1ZP, 1ZC i 2ZC;  

2) zakaz prowadzenia napowietrznych sieci in-

frastruktury technicznej.  

6. W strefie A, o której mowa w ustŁ 1:  
1) ”rzy realizacji wszelkich robót ziemnych na-

lewy ”rze”rowadzić badania archeologiczne za ”o-

zwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odręb-

nymi; 

2) ”ozwolenie na ”rowadzenie robót budowla-

nych, okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, a takwe 
”ozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budow-

lanego oraz dokonanie ”odziaJu terenu, wydaje się 
za ”ozwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 19Ł1Ł Ustala się strefę B - ochrony konserwa-

torskiej, o granicy ustalonej na rysunku planu. 

2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której 
mowa w ust. 1, jest czę`ciowo zachowany: 

1) historyczny ukJad urbanistyczny XIX - 

wiecznych ”rzedmie`ć miasta lokacyjnego, z za-

budową z XIXłXX wieku;  
2) ukJad ruralistyczny wsi Stare Miasto, o ukJa-

dzie ulicowym z czę`ciowo zachowanym ukJadem 
wsi owalnicy. 

3. W strefie B, o której mowa w ust. 1, ochro-

nie podlega: 

1) skar”a wzniesienia `redniowiecznego miasta 
lokacyjnego; 

2) historyczne trakty uliczne i place dawnych 

”rzedmie`ć miasta oraz ”ozostaJo`ci traktów 
ulicznych ukJadu wsi owalnicy na Starym Mie`cie, 

wraz z ich przebiegiem, przekrojami i historyczny-

mi liniami zabudowy;  

3) historyczne zasady ”odziaJów ”arcelacyj-

nych;  

4) zabudowa o warto`ci historycznej lub lokal-

nej-kulturowej oraz jej formy charakterystyczne dla 

zabudowy sytuowanej ”rzy ”oszczególnych trak-

tach ulicznych, w tym ukJad zabudowy na parceli, 

wysoko`ci budynków, rodzaje dachów i s”osób 
sytuowania ich kalenicy oraz proporcje elewacji 

frontowej; 

5) kompozycja zieleni.  

4. W strefie B, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się nakaz: 

1) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji 

obiektów ujętych w rejestrze zabytków i objętych 
ochroną ustaleniami ”lanu, wskazanych na rysun-

ku ”lanu, a takwe budynków o warto`ciach i for-

mie lokalnej-kulturowej;  

2) odtworzenia i rewaloryzacji zachowanych 

fragmentów fos i waJów ziemnych, wzmacniają-
cych fortyfikacje miejskie; 

3) odsJonięcia i za”ewnienia eks”ozycji fortyfi-
kacji miejskich z zewnątrz zabytkowego ukJadu 
urbanistycznego; 

4) dostosowania nowej zabudowy do form za-

budowy historycznej-kulturowej w zakresie sposo-

bu sytuowania, linii zabudowy, gabarytów i wyso-

ko`ci, skali i proporcji elewacji frontowej, geome-

trii i ”okrycia dachów oraz s”osobu sytuowania 
kalenicy; 

5) stosowania na `cianach zewnętrznych i da-

chach wyJącznie tradycyjnych materiaJów i kolo-

rów;  
6) eks”onowania z wzgórza lokacji miasta `re-

dniowiecznego oraz jego zagospodarowania zgod-

nie z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu oraz wymo-

gami konserwatorskimi.  

5. Śla ”rzestrzeni ”ublicznych ”oJowonych  
w granicach strefy B, o której mowa w ustŁ 1, 
ustala się nakaz: 

1) stosowania naturalnych materiaJów w na-

wierzchniach historycznych dróg, oznaczonych 
symbolami KD-L, KD-P, KŚW, na caJej ich ”o-

wierzchni lub fragmentach; 

2) ujednolicenia form ogrodzeL, o`wietlenia, 
obiektów maJej architektury i formy zieleni oraz 
dostosowania ich do rangi i tradycji miejsca lokali-

zacji oraz wymogów konserwatorskich; 
3) usytuowania trasy turystycznej w ciągu  

ul. Reymonta - O`więcimskiej - Góry Wolno`ci 
oraz ”owiązania jej z trasami turystycznymi ”ro-

wadzonymi w granicach strefy A, `cisJej ochrony 
konserwatorskiej, a takwe ”owiązania jej z cmenta-

rzem komunalnym, cmentarzem wydowskim, za-

bytkowym grodziskiem, parkiem miejskim z po-

mnikiem woJnierzy radzieckich ciągiem ulŁ Czarnej 
ｦ KD-D i KD-P, oraz z wiewą wodną ”rzy ulŁ Hanki 
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Sawickiej i terenami sportowo - rekreacyjnymi US, 

usytuowanymi na ”oJudniu miasta;  

4) za”ewnienia otwarć widokowych z trasy tu-

rystycznej na dolinę rzeki BiaJa i jej doliny boczne 
oraz na wzniesienie miasta lokacyjnego; 

5) sytuowania no`ników reklamowych zgodnie 
z wymogami konserwatorskimi i § 26 pkt 3.  

6. W strefie B, o której mowa w ust. 1, pozwo-

lenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlane-

go, a takwe na ”odziaJ terenu, wydaje się  
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 20Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się obiekty 
i tereny zabytkowe, wpisane do rejestru zabyt-

ków, ”odlegające ochronie konserwatorskiej: 
1) ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ Wniebowzięcia NMP 

ul. 1-Maja ｦ nr rej. 165/55; 

2) ko`cióJ filialny ”ŁwŁ `wŁ Piotra i PawJa  
ul. Stare Miasto ｦ nr rej. 869/64; 

3) ka”liczka na Jące ”rzy rzece BiaJa, ”od mia-

stem - nr rej. 353/58; 

4) ka”liczka ulŁ KiliLskiego ”rzy domu nr 13 ｦ 

nr rej. 355/58;  

5) cmentarz wydowski ｦ nr rej. 20/77; 

6) zamek Pl. Zamkowy ｦ nr rej. 572/59; 

7) fortyfikacje miejskie (mury obronne) ｦ nr rej. 

546/59 i N/78; 

8) wiewa więzienna ”rzy dawnej bramie Prud-

nickiej (dawniej brama Nyska) ul. Prudnicka 6 ｦ  

nr rej. 545/59 i 579/59;  

9) wiewa wodociągowa tzwŁ wiewa wodna  
ul. Hanki Sawickiej 3 ｦ nr rej. 580/59 i 578/59; 

10) dom ul. Moniuszki 8a (ob. zgromadzenie 

sióstr `wŁ ślwbiety) ｦ nr rej. 2295/91; 

11) dom ul. Prudnicka 11 (dawniej nr 6) ｦ  

nr rej. 356/58; 

12) dom ul. Prudnicka 11 (dawniej nr 8 i 15) - 

nr rej. 565/59; 

13) domy, zachodnia pierzeja Rynku ｦ nr rej. 

544/59; 

14) dom Rynek 14 ｦ nr rej. 415/58; 

15) dom Rynek 15 ｦ nr rej. 359/58; 

16) dom Rynek 17 ｦ nr rej. 350/58; 

17) dom Rynek 20 ｦ nr rej. 357/58; 

18) dom ulŁ WaJowa 1 ｦ nr rej. 516/58; 

19) dom ulŁ WaJowa 3 (dŁ WaJowa 2) ｦ nr rej. 

360/58; 

20) s”ichlerz ulŁ _wierczewskiego 6 ｦ nr rej. 

354/58 i 561/59. 

2. Śla obiektów, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nakaz:  

1) zachowania i rewaloryzacji historycznego 

ukJadu ”rzestrzennego cmentarza wydowskiego,  
o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 5, w tym szczególnie 
uksztaJtowania terenu, zachowanych fragmentów 
ogrodzenia i bramy wej`ciowej oraz zabytkowych 
macew;  

2) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji za-

chowanych fragmentów ceglanych fortyfikacji 
miejskich wraz z basztami i wiewą więzienną,  
o których mowa w ustŁ 1 ”kt 7 i ”kt 8, oraz re-

konstrukcji niezachowanych fragmentów murów 
lub odtworzenia `ladu ich ”rzebiegu w ”oziomie 
terenu; 

3) zachowania w bloku `ródrynkowym, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 13, pkt 14-17, bryJ bu-

dynków ”iętrowych, ich usytuowania kalenicowe-

go, geometrii dachów siodJowych i naczóJkowych 
z lukarnami oraz skle”ieL waglastych; 

4) zachowania w budynkach i kapliczkach,  

o których mowa w ustŁ 1, historycznej bryJy i for-

my architektonicznej, geometrii dachu, proporcji  

i kom”ozycji elewacji frontowej, zewnętrznego 
detalu architektonicznego, rodzaju materiaJów 
konstrukcyjnych i wykoLczeniowych, historycz-

nych elementów konstrukcji skle”ieL, stro”ów  
i klatek schodowych, ”ro”orcji otworów okiennych 
i drzwiowych wraz z zabytkową stolarką oraz in-

nych elementów, zgodnie z wymogami konserwa-

torskimi; 

5) ”rzywrócenia funkcji uwytkowych budynkom 
nieuwytkowanym, zgodne z ”rzeznaczeniem usta-

lonym w ”rze”isach szczegóJowych ”lanuŁ 
3. Śo”uszcza się odstę”stwa od warunków 

okre`lonych w ustŁ 2 je`li ich zakres jest zgodny  
z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Śla zabytków, o których mowa w ustŁ 1: 
1) dokonanie zmiany s”osobu uwytkowania za-

bytku, prowadzenie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich, ”ozwolenie na budowę i rozbiór-

kę, oraz ”rowadzenie innych robót budowlanych 
lub ”odejmowanie innych czynno`ci, okre`lonych 
”rze”isami odrębnymi w zakresie ochrony zabyt-

ków, wymaga ”ozwolenia wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi;  

2) wykonywanie robót budowlanych w otocze-

niu zabytku wymaga ”ozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

 

§ 21Ł1ŁObejmuje się ochroną konserwatorską 
nastę”ujące budynki: 

1) ko`cióJ ewangelicki ulŁ Ko`ciuszki 10; 
2) szpital miejski ul. Moniuszki 8;  

3) dawne przedszkole ul. Stare Miasto 24; 

4) Urząd Miasta i Gminy (Miejski) Rynek 10; 
5) dom ulŁ Armii Ludowej 1 (róg Rynku i ulŁ Armii 

Ludowej);  

6) dom ul. Armii Ludowej 2, 4, 6 i 8;  

7) dom ul. 1 Maja 18, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 

38, 44 i 48; 

8) dom ulŁ Prudnicka 2 (obecnie czę`ć budynku 
Urzędu Miejskiego); 

9) dom ul. Prudnicka 4; 
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10) dom ul. Prudnicka 7 (dawniej nr 4), 9 i 11 

(dawniej 13); 

11) dom Rynek 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 i 28; 

12) dom (kamienica) ulŁ KiliLskiego 28; 
13) dom (kamienica) ulŁ KiliLskiego 61;  
14) dom ul. Stare Miasto 38 i 38a; 

15) dom ulŁ _wierczewskiego 6; 
16) dom ul. Szkolna 3;  

17) dom - dawna szkoJa ulŁ Szkolna 5; 
18) dom Pl. Zamkowy 2 (dawniej 1), 3 (dawniej 2) 

i 6; 

19) wiewa wodociągowa (wiewa ci`nieL) usytu-

owana na terenie ogrodów dziaJkowych, ”rzy dro-

dze ”olnej, odchodzącej na ”oJudnie od ulŁ KiliL-
skiego.  

2. Obejmuje się ochroną konserwatorską na-

stę”ujące obiekty maJej architektury i tereny ziele-

ni: 

1) figura Matki Boskiej, kamienna, umieszczona 

na cokole ｦ Rynek;  

2) figura `wŁ Jana Ne”omucena, kamienna, 
umieszczona na cokole ｦ Rynek; 

3) krzyw ”okutny usytuowany ”rzed elewacją 
zamku, Pl. Zamkowy; 

4) krzyw ”okutny usytuowany ”rzy skrzywowa-

niu ul. Opolskiej - Szynowice; 

5) ka”liczka ulŁ KiliLskiego, obok domu nr 3;  
6) ruina ka”licy cmentarnej ”ŁwŁ `wŁ Fabiana  

i Sebastiana usytuowana w ogrodzie przy plebanii, 

wraz z nagrobkiem starosty bialskiego J. Horde-

steina; 

7) cmentarz komunalny ul. Parkowa.  

3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązuje nakaz: 
1) zachowania historycznej bryJy i formy archi-

tektonicznej budynku, geometrii dachu, kompozy-

cji elewacji frontowej, zewnętrznego detalu archi-

tektonicznego, rodzaju materiaJów wykoLczenio-

wych, historycznych elementów konstrukcji skle-

pieL, stro”ów i klatek schodowych, ”ro”orcji 
otworów okiennych i drzwiowych wraz z zabyt-

kową stolarką oraz innych elementów, zgodnie  
z wymogami konserwatorskimi;  

2) dostosowania nowych otworów okiennych  
i drzwiowych do historycznego wizerunku budyn-

ku oraz odtworzenia zniszczonych fragmentów 
historycznego detalu architektonicznego elewacji 

frontowej.  

4. Śla obiektów i terenów, o których mowa  
w ustŁ 2, obowiązuje nakaz zachowania: 

1) historycznego miejsca usytuowania oraz 

formy obiektu maJej architektury;  
2) historycznej kompozycji przestrzennej cmen-

tarza w zakresie ukJadu ”ól grzebalnych i alejek 
cmentarnych oraz zabytkowych nagrobków i sta-

rodrzewu, w tym szczególnie alei li”owejŁ 
5. Śo”uszcza się odstę”stwa od warunków 

okre`lonych w ustŁ 3-4 je`li ich zakres jest zgodny 

z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
6. Pozwolenie na dokonanie zmiany sposobu 

uwytkowania obiektu objętego ochroną konserwa-

torską, ”rowadzenie ”rac konserwatorskich i re-

stauratorskich, a takwe ”ozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje się  
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 22Ł1Ł Ustala się strefę W, ochrony konserwa-

torskiej zabytków archeologicznych, o granicy 

ustalonej na rysunku planu. 

2. Przedmiotem ochrony w strefie W, o której 
mowa w ustŁ 1, jest wyrówniające się w formie 
terenu grodzisko, w”isane do rejestru zabytków  
A-68/68.  

3. W strefie W, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się: 

1) nakaz:  

a) ochrony s”ecyficznej dla grodziska rzeuby te-

renu i formy krajobrazowej,  

b) wykonania nawierzchni trawiastej w s”osób 
uwzględniający ochronę istniejących stanowisk 
ro`lin ochronionych (barwinek ”os”olity i bluszcz 
pospolity),  

c) likwidacji ”odszytu oraz drzew w s”osób 
nienaruszający uksztaJtowania terenu; 

2) zakaz: 

a) sytuowania zabudowy, infrastruktury tech-

nicznej oraz urządzeL rekreacji i wy”oczynku,  
b) budowy nawierzchni utwardzonych,  

c) dokonywania nasadzeL drzew i krzewów,  
d) ”rowadzenia wszelkiej dziaJalno`ci budowla-

nej i inwestycyjnej niezwiązanej bez”o`rednio  
z konserwacją, rewaloryzacją i eks”ozycją zabyt-

ku, w tym szczególnie wykonywania wszelkich 
robót ziemnych, dokonywania niwelacji lub zmiany 
uksztaJtowania terenu, z wyjątkiem robót konser-

watorsko-ekspozycyjnych.  

4. Wszelkie dziaJania na obszarze strefy W,  
o której mowa w ustŁ 1, ”rowadzić za ”ozwole-

niem wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 23Ł1Ł Ustala się strefę OW, obserwacji ar-

cheologicznej, o granicy towsamej z granicą strefy 
B, ochrony konserwatorskiej, ustaloną na rysunku 

planu. 

2. Przedmiotem ochrony w strefie są ”otencjal-

nie wystę”ujące zabytki archeologiczne związane  
z ”owstaniem historycznych ”rzedmie`ć miasta 
lokacyjnego oraz genetyczną osadą wsi Stare Mia-

sto.  

3. 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  
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§ 24Ł1Ł Stanowiska archeologiczne, wskazane 
na rysunku ”lanu, ”odlegają ochronie konserwa-

torskiej. 

2. W obrębie stanowisk archeologicznych,  

o których mowa w ustŁ 1, oraz ich rejonie wszel-

kie roboty ziemne oraz zadrzewienie lub zalesienie 

terenu, nalewy ”odejmować ”o badaniach arche-

ologicznych wykonanych za pozwoleniem woje-

wódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 25Ł1Ł Nastę”ujące tereny ustala się jako ob-

szary przestrzeni publicznej:  

1) 1ZP i 2ZP ｦ tereny zieleni parkowej; 

2) KP ｦ teren placu publicznego;  

3) drogi publiczne usytuowane w granicach 

strefy A, `cisJej ochrony konserwatorskiej, ozna-

czone symbolami KD-L, KD-D i KD-P; 

4) drogi oznaczone symbolem KD-P i KDW usy-

tuowane w granicach strefy B, ochrony konserwa-

torskiej.  

2Ł Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, o”rócz innych ustaleL planu, 

obowiązuje: 
1) nakaz zapewnienia: 

a) wy”osawenia terenów w elementy maJej ar-

chitektury o ujednoliconym charakterze i wysokich 

walorach estetycznych i uwytkowych, dostosowa-

nych do rangi miejsca,  

b) ogólnej dostę”no`ci terenu, w tym osobom 
nie”eJnos”rawnym; 

2) zakaz sytuowania maJych obiektów usJugo-

wych;  

3) do”uszcza się lokalizację:  
a) urządzonych miejsc na kontenery do selek-

tywnego zbierania od”adów na terenach 2źP,  
b) znaków oraz ”lanów informacji wizualnej w 

formach dostosowanych do walorów kulturowych 

miejsca,  

c) no`ników reklamowych na zasadach okre-

`lonych w § 26 ”lanuŁ  
 

§ 26Ł Na obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady sytuowania no`ników rekla-

mowych: 

1) zakazuje się sytuowania: 
a) no`ników reklamowych, rozumianych zgod-

nie z § 4 ustŁ 1 ”kt 11, na terenach oznaczonych 
symbolem MN, MNp, MU, UM, UZ, UK, UO, RZ, 

RP, 1PU, ZN, ZL, ZS, ZD, ZC, WS, KP, KD-P  

i KŚW, z zastrzeweniem ”kt 3, 
b) wszelkich no`ników reklamowych, niezalew-

nie od formy i ich powierzchni reklamowej, w stre-

fach E, ochrony ekspozycji; 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1źPŁ 2źP, 1PU i 2KS do”uszcza się 

sytuowanie wolnostojących no`ników reklamo-

wych wyJącznie w formie sJu”ów reklamowych  
o `rednicy do 2 m;  

3) w strefie A, `cisJej ochrony konserwator-

skiej, oraz strefie B, ochrony konserwatorskiej, 

towsamej ze strefą K, ochrony krajobrazu: 
a) zakazuje się sytuowania no`ników reklamo-

wych, rozumianych zgodnie z § 4 ustŁ 1 ”kt 11,  
z wyjątkiem sJu”ów reklamowych w formie walca 
o `rednicy do 2 m,  

b) do”uszcza się sytuowanie tablic informacyj-

nych, szyldów i reklam, niestanowiących no`ni-

ków reklamowych w rozumieniu § 4 ustŁ 1  
”kt 11, na elewacjach budynków i na szybach 
otworów okiennych, w ”asie usytuowanym do 
wysoko`ci dolnej krawędzi otworów okiennych 
”iętra budynku, 

c) tablice informacyjne, szyldy i reklamy, o któ-
rych mowa w ”kt 3 litŁ b, nie mogą zajmować 
więcej niw 5% ”owierzchni elewacji budynku, na 
której są zawieszane, oraz nie więcej niw 40% tafli 
szyby, w przypadku sytuowania ich na szybach 

witryn i okien jako namalowanych lub naklejanych,  

d) dla wolnostojących no`ników reklamowych, 
o których mowa w ”kt 3 litŁ a, oraz dla tablic in-

formacyjnych, szyldów i reklam, o których mowa 
w ”kt 3 litŁ b, obowiązuje zachowanie jednorod-

nych form, ksztaJtów i gabarytów, dostosowanych 

do wymogów konserwatorskich,  
e) zakazuje się sytuowania wszelkich no`ników 

reklamowych jako malowanych na `cianach bu-

dynków, ”odwieszonych do balkonów i wykuszy 
oraz wieszania i montowania ich na ogrodzeniach  

i innych obiektach budowlanych.  

 

RozdziaJ 5 

Sposoby zagospodarowania terenów podlegają-
cych ochronie na podstawie przepisów odrębnych 

 

§ 27Ł1Ł Wskazuje się strefy ochronne ustano-

wione dla ujęcia wody BIAIA i PRĘvYNA, obejmu-

jące: 
1) teren ochrony bez”o`redniej, w granicach 

istniejących ogrodzeL towsamych z liniami rozgra-

niczającymi terenu wyznaczonymi na rysunku ”la-

nu;  

2) wewnętrzny teren ochrony ”o`redniej, obej-

mujący obszar o ”owierzchni: 
a) F = 7,4 ha, dla ujęcia wody BIAIA,  
b) F = 5,2 ha, dla ujęcia wody PRĘvYNAŁ  
2. Wskazuje się zewnętrzny teren ochrony po-

`redniej dla: 
1) ujęcia wód ”odziemnych dla miasta BiaJa - 

obejmujący obszar zlewni cząstkowej o ”o-

wierzchni 1,5 km2;  

2) zes”oJu ujęć wód ”odziemnych dla miasta 
Prudnika tznŁ ujęcia wody LISY oraz ujęć uródla-

nych drenawowych BIAIA, PRĘvYNA i PRĘvYNKA 
- obejmujący obszar zlewni cząstkowej o Jącznej 
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”owierzchni na obszarze gminy BiaJa i Lubrza  
F = 21,4 km2;  

3) ujęcia wody OLSźYNKA obejmujący obszar 
”oJowony w ”romieniu 700 m od osi kawdej studni 
ujęciaŁ  

3. Na terenach ochrony bez”o`redniej i we-

wnętrznych terenach ochrony ”o`redniej, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, a takwe na zewnętrznym 
terenie ochrony ”o`redniej ustanowionym dla ujęć 
wody, o których mowa w ustŁ 2, nalewy stosować 
zakazy i ograniczenia okre`lone w decyzjach usta-

lających strefy ochronne: 
1) Nr O_-III-6210/144-1/93/94 z dnia 15 lutego 

1994 rŁ, wydaną ”rzez Urząd Wojewódzki w O”o-

lu, WydziaJ Ochrony _rodowiska - dla ujęcia wody 
BIAIA; 

2) Nr O_ŁIII-6210/257/94/95 z dnia 3 stycznia 

1995r., wydaną ”rzez Urząd Wojewódzki w O”o-

lu, WydziaJ Ochrony _rodowiska ｦ dla ujęcia wody 
PRĘvYNA i PRĘvYNKA;  

3) Nr O_ŁIIł7211ł103ł88 z dnia 8 czerwca 
1988 r., wydana ”rzez Urząd Wojewódzki, Wy-

dziaJ Ochrony _rodowiska, Gos”odarki Wodnej  
i Geologii ｦ dla ujęcia wody OLSZYNKA. 

4. źakazy i ograniczenia okre`lone w decy-

zjach, o których mowa w ustŁ 3, ”rzestają obo-

wiązywać: 
1) z dniem okre`lonym w decyzji, jeweli ”rze”isy 

odrębne ustawy Prawo wodne nie stanowią ina-

czej, lub 

2) z dniem wej`cia w wycie nowych decyzji 
ustalających strefy ochronne dla ujęć wody, wy-

mienionych w ust. 2, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami odrębnymiŁ  

 

RozdziaJ 6 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 28Ł1Ł Śo”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci  
w granicach obszaru objętego ”lanemŁ  

2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”o-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) ”odziaJu nieruchomo`ci zabudowanych mow-

na dokonać jeweli jest on zgodny z ”rze”isami od-

rębnymi oraz ustaleniami ”lanu, ”rzy czym zgod-

no`ć dotyczy: 
a) zachowania ustaleL ”rze”isów szczegóJo-

wych planu, w tym zapewnienia zjazdu z drogi,  

b) mowliwo`ci do”rowadzenia wJa`ciwej dla 
przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej,  

c) okre`lonych ”rze”isami odrębnymi wymagaL 
”rzeciw”owarowych oraz ”rawnie chronionych 
interesów stronŁ 

3. W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować ustalone ”lanem zasady wydzielenia 
drógłulic, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
`ci`le okre`lonymiŁ  

4. Linie rozgraniczające tereny o równych rodza-

jach ”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią 
równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek ”rzezna-

czonych do wydzieleniaŁ Granice dziaJek mowna 
korygować wzdJuw linii rozgraniczających okre`lo-

nych orientacyjnie w ”rzy”adkach okre`lonych  
w § 3 ustŁ 4 ”lanuŁ  

5. ź zastrzeweniem ustŁ 8 i ustŁ 9, nowe dziaJki 
budowlane nalewy wydzielić zgodnie z rysunkiem 
”lanu lub ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arame-

trów: 
1) ”owierzchnia dziaJki budowlanej ”owinna 

wynosić:  
a) nie mniej niw 800 m2 - dla zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej, 

b) od 600 m2 do 1200 m2 ｦ dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  
c) od 450 m2 do 900 m2 - dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej bliuniaczej,  
d) od 200 m2 do 600 m2 ｦ dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

e) nie mniej niw 800 m2 ｦ dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej z rzemiosJem,  
f) nie mniej niw 500 m2 ｦ dla zabudowy usJu-

gowej,  

g) nie mniej niw 1200 m2 ｦ dla zabudowy za-

grodowej,  

h) nie mniej niw 1500 m2 ｦ dla zabudowy pro-

dukcyjnej, skJadów i magazynów, handlu hurto-

wego, baz maszyn i urządzeL; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki ”owinna wynosić: 
a) nie mniej niw 25 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej,  

b) od 18 m do 28 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej,  
c) od 14 m do 18 m - dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej bliuniaczej,  
d) od 6 m do 14 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej szeregowej,  

e) od 20 m do 40 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z rzemiosJem,  
f) nie mniej niw 15 m ｦ dla zabudowy usJugo-

wej,  

g) nie mniej niw 25 m dla zabudowy ”rodukcyj-

nej, skJadów i magazynów, handlu hurtowego, baz 
maszyn i urządzeLŁ  

6. Śo”uszcza się inne ”arametry dziaJek, niw 
okre`lone w ust. 5, w przypadku: 

1) uzasadnionym skrajnym lub narownym usy-

tuowaniem dziaJki ”rzy liniach rozgraniczających 
terenu, o symbolu i przeznaczeniu ustalonym pla-

nem,  

2) sytuowania urządzeL infrastruktury tech-

nicznej.  

7. Kąt ”oJowenia granicy nowej dziaJki, w sto-

sunku do linii rozgraniczających ”asa drogowego 
”owinien wynosić od 70o do 90o.  

8. W ”rzy”adku nieruchomo`ci ”oJowonych  
w granicach strefy A, `cisJej ochrony konserwa-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 87 – 6812 – Poz. 1282 

 

torskiej, oraz strefie B, ochrony konserwatorskiej, 

a takwe nieruchomo`ci, na których usytuowany 
jest obiekt ujęty w rejestrze zabytków, ”odziaJu 
mowna dokonać ”rzy uwzględnieniu historycznych 
zasad ”arcelacji oraz zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi w zakresie ochrony zabytków, z uwzględnie-

niem wymogów § 18 i § 19Ł 
9. źakaz dokonywania wtórnego ”odziaJu tere-

nów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem: 
1ZP, 2ZP, ZS, 1ZC, 2ZC, UK, 3U i KP.  

 

§ 29Ł1Ł Śo”uszcza się scalanie nieruchomo`ci 
w granicach obszaru objętego ”lanem, w tym 
szczególnie w celach uzyskania ”arametrów dzia-

Jek, o których mowa w § 28 ustŁ 5Ł  
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki sca-

lania nieruchomo`ci: 
1) w wyniku scalenia wielko`ć i geometria 

dziaJki budowlanej ”owinna umowliwiać jej wyko-

rzystanie i racjonalne zagospodarowanie zgodnie  

z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu;  
2) scalenie dziaJek budowlanych nie mowe ”rze-

kraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających 
terenów o równych rodzajach ”rzeznaczenia, wy-

znaczonych `ci`leŁ  
 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu  
 

§ 30Ł1Ł W obiektach uwyteczno`ci ”ublicznej 
lub na terenach ich lokalizacji, do”uszcza się ”o-

mieszczenia, urządzenia lub obiekty obrony cywil-
nej. Ich modernizacja, rozbudowa, budowa i roz-

biórka winna być uzgodniona zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

2. Śo cieków wodnych i rowów melioracyjnych 

za”ewnić dostę” wJa`ciwemu zarządcy, od”owie-

dzialnemu za ich eks”loatacjęŁ źakazuje się: 
1) sytuowania budynków i wiat w odlegJo`ci 

mniejszej niw 4 m od linii brzegowej cieku wodne-

go; 

2) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”o-

wierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci 
mniejszej, niw okre`lono w ”rze”isach odrębnychŁ  

3. Od granicy terenu zamkniętego:  
1) zachować odlegJo`ci okre`lone ”rze”isami 

odrębnymi ”rzy sytuowaniu obiektów budowla-

nych, zadrzewieL i zakrzewieL; 
2) w pasie terenu o szeroko`ci 5 m zakazuje się 

sytuowania obiektów budowlanych mogących 
utrudnić ”rowadzenie kolejowej drogi technolo-

gicznej. 

4. Od osi napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych 15 kV zachować odlegJo`ci wymagane 
”rze”isami odrębnymi do rzutu budynku i jego 

czę`ci, ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, oraz do 
rzutu ”rowadzonych robót budowlanychŁ 

5. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej od 
cmentarza, obejmującej obszar ”oJowony w odle-

gJo`ci do 50 m wokóJ jego granic, obowiązują 
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenów okre`lone ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji i rozwoju systemów ko-

munikacji i infrastruktury technicznej oraz wyposa-

wenia terenów w miejsca postojowe dla samocho-

dów 

 

§ 31Ł1Ł Ustala się ogólne zasady wyznaczania  
i zagos”odarowania terenów dróg: 

1) drogi - ulice, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-P i KDW, 

nalewy wyznaczać zgodnie z rysunkiem ”lanu  
i ”rojektowaną szeroko`cią ”asa drogowego, okre-

`loną w ”rze”isach szczegóJowych ”lanu, z za-

strzeweniem w § 18 i § 19; 
2) do”uszcza się eta”ową budowę i ”rzebudo-

wę dróg-ulic w dostosowaniu do wystę”ujących 
potrzeb; 

3) do czasu realizacji lub przebudowy drogi do-

”uszcza się zachowanie istniejących w ”asie dro-

gowym budynków z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy, zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi ”lanuŁ  
2. Śo”uszcza się odstę”stwa od ustalonych  

w § 71 - 77 ”arametrów szeroko`ci ”asa drogo-

wego w ”rzy”adkach uzasadnionych szczegóJo-

wymi rozwiązaniami technicznymi, ”rzy zachowa-

niu wymogów ”rze”isów odrębnychŁ 
3. Śrogi wewnętrzne i sJuwebne, nie wyznaczo-

ne na rysunku planu: 

1) dojazdowe do jednej dziaJki budowlanej nie 
”rzylegającej frontem do drógłulic, o których mo-

wa w ustŁ 1 ”kt 1, nalewy wyznaczać o szeroko`ci 
”asa drogowego s”eJniającej wymagania dróg 
”owarowych, okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych; 

2) dojazdowe do więcej niw jednej dziaJki budow-

lanej, z których kawda nie ”rzylega frontem do 
drógłulic, o których mowa w ustŁ 1 ”kt 1, nalewy 
wyznaczać o szeroko`ci ”asa drogowego minŁ 8 m; 

3) dojazdowe do gruntów rolnych ｦ nalewy wy-

znaczać o szeroko`ci ”asa drogowego minŁ 6 m; 
4) drogi ”owarowe do obiektów ｦ nalewy wy-

znaczać zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

§ 32Ł1Ł Ustala się zasady minimalnego wy”o-

sawenia terenów w miejsca ”ostojowe dla samo-

chodów osobowych, z zastrzeweniem ustŁ 3, wy-

magane dla ”oszczególnych klas przeznaczenia: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ  

2 mŁ”Ł na jedno mieszkanie, wliczając garaw;  
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ  

1 m.p. na jedno mieszkanie;  
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3) zabudowa zamieszkania zbiorowego ｦ  

10 mŁ”Ł na 100 miejsc uwytkowych; 
4) mieszkania towarzyszące ｦ 1 m.p. na 1 miesz-

kanie;  

5) handel detaliczny o ”owierzchni s”rzedawy: 
a) do 200 m2 ｦ 20 m.p. na 1000 m2 pow. sprze-

dawy,  
b) do 400 m2 ｦ 30 m.p. na 1000 m2 pow. sprze-

dawy,  
c) do 2000 m2 ｦ 40 m.p. na 1000 m2  

”owŁ s”rzedawy;  
6) usJugi gastronomii ｦ 0,15 m.p. na 1 miejsce 

konsumpcyjne; 

7) rozrywka - 15 m.p. na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej;  
8) usJugi kultury ｦ 20 mŁ”Ł na 100 miejsc uwyt-

kowych, z wyjątkiem muzeum, galerii sztuki, sal 
wystawowych i obiektów kultu religijnego, dla 

których ustala się wskaunik na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej;  
9) usJugi u”owszechniania kultury ｦ 10 m.p. na 

1000 m2 ”owierzchni uwytkowej;  
10) usJugi edukacji ｦ 2 mŁ”Ł na 1 izbę lekcyjną;  
11) usJugi ksztaJcenia i o”ieka zdrowotna ｦ  

20 m.p. na 1000 m2 ”owierzchni uwytkowej;  
12) o”ieka s”oJeczna ｦ 10 m.p. na 1000 m2 

”owierzchni uwytkowej;  
13) obsJuga turystyki ｦ 25 m.p. na 100 miejsc 

noclegowych;  

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

uwytkowej;  
15) usJugi bytowe i usJugi drobne ｦ 2 m.p.; 

16) obsJuga zwierząt ｦ 10 m.p. na 1000 m2 

”owierzchni uwytkowej; 
17) sport i rekreacja ｦ 10 m.p. na 100 miejsc 

uwytkowych;  
18) produkcja ｦ 15 m.p. na 100 stanowisk 

pracy;  

19) agroturystyka ｦ min. 2 m.p. na mieszkanie 

rolnika oraz 1 mŁ”Ł na kawdy 1 ”okój dla turystów,  
20) ”ozostaJe ｦ 10 m.p. na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowejŁ  
2. Miejsca ”ostojowe, o których mowa w ustŁ 1, 

nalewy sytuować na dziaJce budowlanej, na której 
usytuowany jest obiekt, z zastrzeweniem ustŁ 3 - 5. 

3. Na terenach ”oJowonych w strefie A, `cisJej 
ochrony konserwatorskiej, oraz w strefie B, 

ochrony konserwatorskiej, liczbę i usytuowanie 
miejsc ”ostojowych nalewy ”od”orządkować wy-

mogom ochrony konserwatorskiej, o których mo-

wa w § 18 i § 19, oraz ”rze”isom szczegóJowym 
planu. 

4. Śa terenów, o których mowa w ustŁ 3, do-

”uszcza się sytuowanie miejsc postojowych na 

wyznaczonych parkingach terenowych, oznaczo-

nych symbolem 2KS, lub na parkingach przyulicz-

nych sytuowanych w ”asach drogowych dróg-ulic 

KD-L, KD-D i KDW, zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi ”lanuŁ  

5. Na terenie oznaczonym symbolem UO sytu-

ować miejsca ”ostojowe dla rowerówŁ  
6. W pasach drogowych drogi-ulicy KD-L, KD-D 

i KŚW zaleca się sytuować ”arkingi ”rzyuliczne  
w ilo`ci min. 1 mŁ”Ł na 5 domów jednorodzinnych, 
”oJowonych ”rzy ”oszczególnych ich odcinkach, 
naprzemiennie z pasami zieleni ”rzydrownej, ”rzy 
zachowaniu ciągJo`ci sz”aleru drzewŁ  

 

§ 33Ł1Ł Ustala się ”eJne uzbrojenie terenów ist-

niejącej i ”lanowanej zabudowy w sieci: wodocią-
gową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektro-

energetyczną, cie”Jowniczą i telekomunikacyjną 
oraz zao”atrzenie w media i obsJugę komunalną na 
nastę”ujących zasadach:  

1) zao”atrzenie w wodę ｦ wyJącznie z miejskiej 
sieci wodociągowej; do”uszcza się zao”atrzenie  
w wodę do celów technologicznych i gos”odar-

czych:  

a) z ujęć wJasnych, na zasadach okre`lonych 
prze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem wymogów 
§ 27,  

b) uzu”eJniająco, ”o”rzez wykorzystanie wód 
o”adowych i rozto”owych, ”ochodzących z ”o-

wierzchni niezanieczyszczonych;  

2) `cieki: 
a) bytowe i komunalne ｦ od”rowadzić do miej-

skiego systemu kanalizacji i na oczyszczalnię `cie-

ków oznaczoną symbolem 1K, docelowo na ”ro-

jektowaną oczyszczalnię `cieków oznaczoną sym-

bolem 2K lub kolektorem tranzytowym na miejską 
oczyszczalnię `cieków w Prudniku; do czasu reali-
zacji kanalizacji sanitarnej, wyJącznie na terenach 
nieskanalizowanych, do”uszcza się gromadzenie 
`cieków w zbiornikach bezod”Jywowych ”od wa-

runkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia,  

b) ”rzemysJowe ｦ od”rowadzić do systemu ka-

nalizacji, o którym mowa w lit. a, po uprzednim 

”odczyszczeniu w urządzeniach zakJadowych  

w ”rzy”adkach zanieczyszczenia ”rzekraczającego 
do”uszczalne wskauniki,  

c) rolnicze ｦ gromadzić w zbiornikach na ”Jynne 
odchody zwierzęce i wykorzystać rolniczo na grun-

tach wJasnego gos”odarstwa rolnego, z zachowa-

niem wymogów ”rze”isów odrębnych o nawozach 

i nawoweniu,  
d) opadowe lub roztopowe ｦ od”rowadzić do 

wód lub do ziemi zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
z zastrzeweniem wymogów § 27, ”o u”rzednim 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami 

odrębnymi; do”uszcza się retencjonowanie czys-

tych wód o”adowych na terenach objętych ”la-

nem oraz wykorzystanie ich do nawadniania tere-

nów zieleni urządzonej, 
e) wody wykorzystane, ”ochodzące z obiektów 

chowu lub hodowli ryb ｦ od”rowadzić do wód lub 
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do ziemi zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z za-

strzeweniem wymogów § 27; 

3) zao”atrzenie w energię elektryczną ｦ z ist-

niejącej i rozbudowanej stosownie do ”otrzeb sieci 
`redniego i niskiego na”ięcia; do”uszcza się wyko-

rzystanie energii elektrycznej do celów grzew-

czych;  

4) zao”atrzenie w cie”Jo ｦ z miejskiej sieci cie-

”Jowniczej miasta BiaJa lub miasta Prudnik lub ze 
uródeJ indywidualnych na ”aliwa niskoemisyjne lub 
na ”aliwa staJe, z wykorzystaniem urządzeL  
o wysokiej s”rawno`ci grzewczej i niskiej emisji 
zanieczyszczeL do atmosfery, a takwe z ekologicz-

nych uródeJ cie”Ja;  
5) zao”atrzenie w gaz do celów grzewczych  

i technologicznych - bezprzewodowy, ze zbiorni-

ków stacjonarnych;  
6) dostę” do usJug telekomunikacyjnych ｦ po-

”rzez rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i telefo-

nią komórkową;  
7) usuwanie od”adów:  
a) bytowych i komunalnych ｦ na skJadowisko 

od”adów komunalnych; minimalizować ilo`ć wy-

twarzanych od”adów, gromadzić w s”osób selek-

tywny, wynikający z ich skJadu fizyko-

chemicznego, i bez”ieczny dla `rodowiska,  
b) ”rzemysJowych i niebez”iecznych ｦ zgodnie 

z decyzją wJa`ciwego organu, wydaną na ”odsta-

wie ”rze”isów odrębnych; minimalizować ilo`ć 
od”adów, gromadzić selektywnie w szczelnych 
zbiornikach i ”rzekazywać do unieszkodliwienia 
”odmiotom ”osiadającym od”owiednie zezwolenia,  

c) masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 
obszarze objętym ”lanem, wykorzystać gos”odar-

czo.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju infra-

struktury technicznej: 

1) wodociągowej: 
a) do”uszcza się ada”tację i modernizację ma-

gistrali wodociągowej zasilającej gminę Prudnik,  
b) za”ewnić awaryjne ”owiązania miejskiej sieci 

wodociągowej z wodociągiem wsi Józefów lub 
Gostomia, ”o”rzez realizację odcinków wodocią-
gów tranzytowych,  

c) miejską sieć wodociągową rozbudowywać 
stosowanie do potrzeb; 

2) kanalizacyjnej: 

a) po realizacji oczyszczalni `cieków na terenie 
2K lub kolektora tranzytowego, ”rzekazującego 
`cieki na oczyszczalnię miejską w Prudniku, istnie-

jącą na terenie 1K oczyszczalnię `cieków ada”to-

wać na ”rze”om”ownię,  
b) sieci kanalizacyjne realizować jako rozdziel-

cze,  

c) parametry sieci kanalizacji sanitarnej ksztaJ-
tować za”ewniając odbiór `cieków ze wsi ”oJowo-

nych w ”oJudniowej czę`ci gminy;  
3) elektroenergetycznej: 

a) do”uszcza się ada”tację i modernizację dwu-

torowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

110 kV relacji Hajduki-Ceglana i Zdzieszowice-

Hajduki w istniejącym ”rzebiegu,  
b) sieci `redniego na”ięcia 15kV: 
– korygować na skrzywowaniach z linią 110kV,  
– Jączące stację transformatorową ST BiaJa 

Ujęcie Wody ｦ ze stacją STŁ BiaJa Miasto lub ST. 

BiaJa Ko”ernika, zachować jako linie zasilania awa-

ryjnego dla komunalnego ujęcia wody,  
– rozbudować o nowe odcinki stosownie do ”o-

trzeb,  

c) napowietrzne sieci 15kV i nn, na odcinkach 

kolidujących z ”lanowaną zabudową i zagos”oda-

rowaniem terenu, ”rzebudować na ”odziemne,  
d) za”ewnić ”o”rawę zao”atrzenia miasta  

w energię elektryczną ”o”rzez modernizację istnie-

jących stacji transformatorowych lub budowę no-

wych stacji transformatorowych, na terenach 

wskazanych na rysunku planu; 

4) telekomunikacyjnej: 

a) konstrukcję ws”orczą anteny telefonii ko-

mórkowej, usytuowaną na terenie oznaczonym 
symbolem T, zaleca się wykorzystać do montawu 
urządzeL telekomunikacyjnych nowych o”erato-

rów, 
b) stacje bazowe telefonii komórkowej sytu-

ować zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu, 
z wyjątkiem istniejącej, usytuowanej na wiewy 
ko`cielnej ko`cioJa ”arafialnego ”ŁwŁ Wniebowzię-
cia NMP ujętego w rejestrze zabytków, dla której 
ustala się nakaz likwidacji, a do czasu jej likwidacji 
zakazuje się rozbudowy urządzeL,  

c) zakazuje się sytuowania anten telekomunika-

cyjnych na terenach i obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków oraz na terenach i obiektach 
objętych ochroną konserwatorską ustaleniami ”la-

nu, a takwe na innych terenach zgodnie z ustale-

niami planu.  

3Ł Infrastrukturę techniczną nalewy sytuować 
zgodnie z zasadami: 

1) na terenach istniejącej i ”lanowanej zabudowy 
ｦ sieci sytuować w ”asach drogowych dróg-ulic,  

w uzgodnieniu z zarządcą drogi, lub w ”asie terenu 
”oJowonym ”omiędzy linią rozgraniczającą drogi-
ulicy, a linią zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 2;  

2) poza terenami istniejącej i ”lanowanej zabu-

dowy ｦ sieci sytuować na terenach ”oJowonych 
wzdJuw dróg, w odlegJo`ciach okre`lonych ”rze”i-

sami odrębnymi;  
3) do”uszcza się odstę”stwa od zasad ustalo-

nych w pkt 1-2, w przypadkach uzasadnionych 

względami technicznymi; 
4) terenom lokalizacji urządzeL infrastruktury 

technicznej nalewy za”ewnić zjazd z drogi ”ublicz-

nej;  

5) wzdJuw terenów zamkniętych magistralne 
sieci infrastruktury technicznej nalewy sytuować 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
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6) na terenach zamkniętych infrastrukturę tech-

niczną nalewy sytuować na zasadach okre`lonych 
”rze”isami odrębnymi i zgodnie z nimiŁ 

 

DziaJ II 
Przepisy szczegóJowe  
Przeznaczanie terenów oraz zasady ich zago-

spodarowania i ksztaJtowania zabudowy wraz  
z zasadami ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

 

RozdziaJ 1  
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 34Ł1Ł 1MN ｦ tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 

2) uzu”eJniające - usJugi drobne;  
3) dopuszczalne ｦ handel detaliczny, usJugi ga-

stronomii, usJugi bytowe,  
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1, przeznaczenie: 

1) uzu”eJniające - sytuować wyJącznie w bu-

dynku przeznaczenia podstawowego lub jego loka-

lu uwytkowym, o ”owierzchni do 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynku mieszkalnego;  

2) do”uszczalne, z wyjątkiem usJug bytowych - 
sytuować wyJącznie na dziaJkach ”osiadających 
zjazd z drogi KD-Z lub KD-L.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L i KDW; 

2) na dziaJce budowlanej sytuować nie więcej 
niw 1 wolnostojący budynek gos”odarczy ｦ gara-

wowy; ”owierzchnia zabudowy budynku nie mowe 
”rzekraczać 50 m2;  

3) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki; 
4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 35%, z zastrzewe-

niem lit. b,  

b) wskaunik zabudowy dla dziaJek z usJugami 
handlu detalicznego - do 70%,  

c) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy budynków: 
a) mieszkalnych-usJugowych ｦ obowiązująca, 

wyznaczona jako ”rzedJuwenie linii zabudowy bu-

dynku mieszkalnego usytuowanego na dziaJce 
sąsiedniej, zgodnie z rysunkiem ”lanu,  

b) wolnostojących obiektów gos”odarczych-

garawowych - nieprzekraczalna, okre`lona tylną 
`cianą budynku mieszkalnegoŁ  

4Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej;  
2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
”oddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 35 ｦ 45o, o kaleni-

cy sytuowanej jak na budynku, usytuowanym na 

dziaJce sąsiedniejŁ  
5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 2-

5 i ust. 4 pkt 3-4 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy poziomej, zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których 
mowa w ustŁ 3 i 4, nalewy stosować od”owiednioŁ  

 

§ 35Ł1Ł 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ usJugi drobneŁ 
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ustŁ 1, ”rzeznaczenie uzu”eJniające - 

sytuować wyJącznie w budynku przeznaczenia 

”odstawowego lub jego lokalu uwytkowym, o ”o-

wierzchni do 30% ”owierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z drogi KDW;  

2) na dziaJce budowlanej sytuować nie więcej 
niw 2 budynki gos”odarcze-garawowe; do”uszcza 
się sytuowanie budynków w odlegJo`ci od 1,5 m 
do 3 m od granicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki; 
suma ”owierzchni zabudowy budynków nie mowe 
”rzekraczać 60% ”owierzchni zabudowy budynku 
przeznaczenia podstawowego, usytuowanego na 

dziaJce;  
3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%;  

4) linia zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych ｦ obowiązująca, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

b) obiektów gos”odarczych-garawowych ｦ nie-

”rzekraczalna, okre`lona tylną `cianą budynku 
mieszkalnego, usytuowanego na dziaJceŁ  

4. Na terenach, o którym mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudo-

wy: 
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1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej; bryJa budynków horyzontal-

na;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, o istnie-

jącej wysoko`ci od ”oziomu terenu do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i kalenicy dachu; do”usz-
cza się nadbudowę `cian budynku o maxŁ 50 cm,  
a takwe do 2 ”eJnych kondygnacji nadziemnych na 
dJugo`ci do maxŁ 50% elewacji frontowej budynku, 
przy zachowaniu symetrycznego jej usytuowania na 

bryle budynku,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
4) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych ｦ dach dwuspado-

wy o ”oJaciach symetrycznych, o kątach nachyle-

nia 45-50o, sytuowany kalenicą równolegle do 
drogi KDW,  

b) budynków ”ozostaJych ｦ o kątach nachyle-

nia 35-50o.  

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 2-

4 i ust. 4 pkt 3-4 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa  
w ustŁ 3 i 4, nalewy stosować od”owiednioŁ  

 

§ 36Ł1Ł 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na;  

2) uzu”eJniające - usJugi drobne;  
3) dopuszczalne ｦ obsJuga zwierząt, biura, 

handel detaliczny, opieka zdrowotna, rozrywka, 

rekreacja, usJugi gastronomii, usJugi bytowe, usJu-

gi ksztaJcenia, usJugi kultury, obsJuga turystyki, 
istniejąca zabudowa zagrodowa, ”rodukcja drobna 

i handel hurtowy.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - sytuować  
w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego 

lokalu uwytkowym o ”owierzchni do 30% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego, lub  
w innych budynkach usytuowanych na dziaJce;  

2) przeznaczenie dopuszczalne - sytuować jako 
wbudowane w budynek przeznaczenia podstawo-

wego lub dobudowane do niego lub wolnostojące, 
wyJącznie na dziaJkach ”osiadających zjazd z drogi 

KD-Z lub KD-L, z wyjątkiem obsJugi zwierząt, dla 
której do”uszcza się zjazd z drogi KŚWŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 

1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KDW;  

2) na dziaJce budowlanej sytuować nie więcej 
niw 2 budynki gos”odarcze-garawowe;  

3) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki; usy-

tuowanie budynku ”rzy granicy dziaJki mowliwe na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi;  

4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie 
zagrodowej do 5DJP;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 50% dla dziaJek 
”osiadających zjazd z drogi KŚź oraz do 30% dla 
dziaJek ”ozostaJych,  

b) teren biologicznie czynny - min. 30%;  

6) linia zabudowy budynków: 
a) mieszkalnych i usJugowych ｦ obowiązująca, 

5 m, 6 m lub 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 
KD-Z i KDW, zgodnie z rysunkiem planu; w przy-

padku braku na rysunku planu linii zabudowy nie-

”rzekraczalną linię zabudowy nalewy ustalić zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi,  
b) gospodarczych-garawowych ｦ nieprzekra-

czalna, wyznaczona elewacją frontową budynku 
mieszkalnego,  

c) od terenu zamkniętego ｦ nieprzekraczalna, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej, bliuniaczej oraz willi miej-

skich;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 
7 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do  
12 m do kalenicy dachu,  

b) obiektów gos”odarczych-garawowych ｦ do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 3,5 m do górnej krawędzi `cia-

ny zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu,  
c) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

7 m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) geometria dachów budynków mieszkalnych 

ｦ dach o ”oJaciach symetrycznych, o kątach na-

chylenia 30-45o, sytuowany kalenicą jak na bu-

dynkach usytuowanych na dziaJkach sąsiednich 
lub zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nies”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 5-6 

i ust. 4 pkt 3-4 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy, zgodnie z prze”isami odrębnymiŁ 
Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa  
w ustŁ 3 i 4, nalewy stosować od”owiednioŁ  

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 87 – 6817 – Poz. 1282 

 

§ 37Ł1Ł 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla których ustala się przeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na;  

2) uzu”eJniające - usJugi drobne;  
3) dopuszczalne ｦ handel detaliczny, usJugi by-

towe, usJugi ”ogrzebowe, ”rodukcja drobnaŁ  
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1, przeznaczenie: 

1) uzu”eJniające - sytuować wyJącznie w ”arte-

rze budynku przeznaczenia podstawowego lub 

jego lokalu uwytkowym, o ”owierzchni do 50% 
”owierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego;  

2) dopuszczalne - sytuować w ”arterze budyn-

ku przeznaczenia podstawowego lub jako dobu-

dowane do niego, wyJącznie na dziaJkach ”osiada-

jących zjazd z drogi KŚ-ź, z wyjątkiem usJug ”o-

grzebowych, których usytuowanie do”uszcza się 
wyJącznie w strefie ochrony sanitarnej od cmenta-

rza.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 

1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KDW lub KD-P;  

2) na dziaJce budowlanej sytuować nie więcej 
niw 1 budynek gos”odarczy-garawowy; do”uszcza 
się sytuowanie budynku w odlegJo`ci od 1,5 m do 
3 m od granicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki; 
powierzchnia zabudowy budynku nie mowe ”rze-

kraczać 50% ”owierzchni zabudowy budynku 
przeznaczenia podstawowego, usytuowanego na 

dziaJce;  
3) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 

obowiązują takwe ustalenia w § 30 ustŁ 5; 
4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%;  

5) linia zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ 

obowiązująca lub nie”rzekraczalna, zgodnie z ry-

sunkiem planu,  

b) budynków i wiat gos”odarczych-garawowych 
ｦ nie”rzekraczalna, okre`lona tylną `cianą budyn-

ku mieszkalnego. 

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej, bliuniaczej oraz willi miej-

skich;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobnopowierzchniowych;  

3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
”oddasze, oraz od 6 m do 7 m do górnej krawędzi 
elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

6 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
4) geometria dachów budynków:  
a) mieszkalnych i usJugowych ｦ dach o ”oJa-

ciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35-45o, 

sytuowany kalenicą równolegle do ulicy,  
b) ”ozostaJych ｦ dach o kątach nachylenia do 

45o.  

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 2 - 
5 i ust. 4 pkt 3 - 4 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa  
w ustŁ 3 i 4, nalewy stosować odpowiednio.  

 

§ 38Ł1Ł 5MN ｦ tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ usJugi drobne;  
3) dopuszczalne - ”rodukcja drobna, usJugiŁ  
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1, przeznaczenie: 

1) uzu”eJniające - sytuować wyJącznie w bu-

dynku przeznaczenia podstawowego lub jego loka-

lu uwytkowym, o ”owierzchni do 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynku mieszkalnego;  

2) dopuszczalne ｦ sytuować wyJącznie na 

dziaJkach ”osiadających zjazd z drogi KŚ-Z.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L lub KDW; 

2) na dziaJce budowlanej sytuować nie więcej 
niw 2 budynki gos”odarcze-garawowe; dopuszcza 

się sytuowanie budynków w odlegJo`ci od 1,5 m 
do 3 m od granicy dziaJki; usytuowanie budynku 
”rzy granicy dziaJki mowliwe na zasadach okre`lo-

nych ”rze”isami odrębnymi; suma ”owierzchni 
zabudowy budynków nie mowe ”rzekraczać ”o-

wierzchni zabudowy budynku mieszkalnego usy-

tuowanego na dziaJce;  
3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%;  

4) linia zabudowy budynków: 
a) obowiązująca dla budynków mieszkalnych ｦ 

6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-L, 5 m 

od granicy pasa drogowego drogi KDW,  

b) nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem pla-

nu, a w przypadku jej braku na rysunku planu 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej; bryJa budynku 
horyzontalna; 
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2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 
zewnętrznego, uwytkowanych jako obiekty gos”o-

darcze ｦ garawowe,  
b) na budynkach elementów stanowiących ak-

centy architektoniczne;  

4) gabaryty i wysoko`ci: 
a) mieszkalnych ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz od 3,8 m 
do 4,8 m do górnej krawędzi elewacji frontowej  
i do 9 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych ｦ garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 3,5 m do górnej krawędzi `ciany ze-

wnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu;  
5) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 

mieszkalnych ｦ od 12 m do 18 m;  

6) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 40-45o, sytuowany 

kalenicą jak na budynkach usytuowanych na dziaJ-
kach sąsiednich lub w s”osób zgodny z rysunkiem 
”lanu; ”okrycie dachu dachówką lub materiaJem 
dachówko”odobnym w odcieniach koloru czerwo-

nego - brązowegoŁ  
5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 2-

4 i ust. 4 pkt 4-6 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa  
w ustŁ 3 i 4 nalewy stosować od”owiednioŁ  

 

§ 39Ł1Ł 1MNp - tereny projektowanej zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;  

2) uzu”eJniające ｦ usJugi drobneŁ  
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ustŁ 1, ”rzeznaczenie uzu”eJniające - 

sytuować wyJącznie w budynku ”rzeznaczenia 
podstawowego lub jego lokalu uwytkowym, o ”o-

wierzchni do 30% ”owierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L, KD-D i KDW;  

2) do”uszcza się sytuowanie budynków i wiat 
gospodarczych ｦ garawowych w odlegJo`ci od  
1,5 m do 3 m od granicy dziaJki;  

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 50%;  

4) linia zabudowy: 

a) obowiązująca dla budynku mieszkalnego -  

6 m lub 10 m od linii rozgraniczającej ”asa drogo-

wego, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) nieprzekraczalna ｦ od drogi KD-Z zgodnie  

z rysunkiem planu; od drogi KD-L, KD-D i KDW 

okre`lona elewacją frontową budynku mieszkalne-

go.  

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej, bryJa budynku 
horyzontalna;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) budynki gospodarcze ｦ garawowe sytuować 

wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do 
budynku mieszkalnego; 

4) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 
zewnętrznego, uwytkowanych jako obiekty gospo-

darcze ｦ garawowe,  
b) na budynkach elementów stanowiących ak-

centy architektoniczne;  

5) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz od 3,8 m do 5 m do górnej krawędzi elewacji 
frontowej i do 10 m do kalenicy dachu;  

6) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach syme-

trycznych wielospadowy lub dwuspadowy, o ką-
tach nachylenia 38 ｦ 45o i kalenicy sytuowanej 

zgodnie z rysunkiem planu.  

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 2-

4 i ust. 4 pkt 5-6 z mowliwo`cią ”rzebudowy  
i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa  
w ustŁ 3 i 4 nalewy stosować od”owiednioŁ  

 

§ 40Ł1Ł 2MNp - teren projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala 

się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;  

2) uzu”eJniające - usJugi drobne;  
3) dopuszczalne ｦ handel detaliczny, usJugi by-

towe.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1, przeznaczenie: 

1) uzu”eJniające - sytuować wyJącznie w bu-

dynku przeznaczenia podstawowego lub jego loka-

lu uwytkowym, o ”owierzchni do 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynku mieszkalnego;  

2) dopuszczalne - sytuować wyJącznie na dziaJ-
kach sąsiednich do terenu 2KS jako wbudowane, 
dobudowane do budynku przeznaczenia podsta-

wowego lub jako wolnostojąceŁ 
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3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ bez”o`rednio z drogi KŚ-D lub z te-

renu 2KS, ”o”rzez drogi wewnętrzne;  
2) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 

obowiązują takwe ustalenia § 30 ustŁ 5; 
3) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki;  
4) wskauniki zagos”odarowania: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 20% powierzchni 

dziaJki budowlanej, na której sytuowane są wy-

Jącznie obiekty ”rzeznaczenia podstawowego, oraz 

do 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej, na której 
są sytuowane obiekty ”rzeznaczenia ”odstawo-

wego i dopuszczalnego,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 50% po-

wierzchni dziaJki budowlanej, na której sytuowane 
są wyJącznie obiekty ”rzeznaczenia podstawowe-

go, oraz minŁ 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
na której są sytuowane obiekty ”rzeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego;  

5) linia zabudowy: 

a) obowiązująca dla budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usJugowego i usJugowego ｦ 5 m lub 

10 m od linii rozgraniczającej ”asa drogowego, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

b) nie”rzekraczalna dla ”ozostaJych obiektów 
budowlanych - okre`lona elewacją frontową bu-

dynku, o którym mowa w lit. a.  

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej; bryJa budynku 
horyzontalna;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) budynki gospodarcze ｦ garawowe - wbudo-

wane lub dobudowane do budynku mieszkalnego 

lub usJugowego lub wolnostojące;  
4) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 
zewnętrznego, uwytkowanych jako obiekty gos”o-

darcze ｦ garawowe,  
b) na budynkach elementów stanowiących ak-

centy architektoniczne,  

c) maJych obiektów usJugowych;  
5) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz od 3,8 m do 5 m do górnej krawędzi elewacji 
frontowej i do 10 m do kalenicy dachu;  

6) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 35 ｦ 40o i kalenicy 

sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu.  

 

§ 41Ł1Ł 1MZ i 2MZ - tereny zabudowy zagro-

dowo - mieszkaniowej, dla których ustala się ”rze-

znaczenie: 

1) podstawowe - zabudowa zagrodowa gospo-

darstw rolnych hodowlanych i ogrodniczych, za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna, agrotury-

styka; 

2) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne ｦ produkcja drobna, naprawa 

”ojazdów, obsJuga ”rodukcji rolnej, obsJuga zwie-

rząt, usJugi bytowe, usJugi drobne, handel deta-

liczny, usJugi gastronomii, rekreacja, o”ieka s”o-

Jeczna, handel hurtowy oraz skJady i magazynyŁ 
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których 

mowa w ustŁ 1, z zastrzeweniem ustŁ 3 ”kt 4, 
przeznaczenie: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - sy-

tuować w budynku mieszkalnym zabudowy zagro-

dowej; do”uszcza się ada”tację: 
a) stodoJy na drugi budynek mieszkalny,  
b) towarzyszących budynków gos”odarczych  

i ”rodukcyjnych na usJugi bytowe, usJugi drobne, 
pracownie, kuchnie letnie, domy letnie, drugi dom 

mieszkalny, przydomowe obiekty rekreacyjne lub 

obiekty gospodarcze ｦ garawowe;  
2) dopuszczalne: 

a) sytuować ”o”rzez ada”tację budynku miesz-

kalnego na budynki administracyjno-socjalne lub 

mieszkania towarzyszące oraz ada”tację budyn-

ków gos”odarczych i ”rodukcyjnych na obiekty 
”rzeznaczenia do”uszczalnego; do”uszcza się ad-

a”tację budynku mieszkalnego lub jego czę`ci na 
usJugi bytowe, usJugi drobne, usJugi gastronomii  
i handel detaliczny,  

b) usJugi gastronomii ｦ sytuować wyJącznie na 
terenie 1MZ. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  

2) wyJącznie na terenie 2Mź do”uszcza się ob-

sadę zwierząt hodowlanych do 60ŚJP;  
3) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki oraz 
”rzy granicy dziaJki;  

4) usytuowanie budynków na dziaJce oraz ”rze-

ksztaJcenie istniejącej zabudowy zagrodowej,  
o którym mowa w ust. 2, wymaga zachowania 

kom”ozycji tradycyjnego ukJadu zabudowy wokóJ 
wewnętrznego ”odwórka na rzucie litery ｭLｬ lub 
ｭUｬ;  

5) do”uszcza się sytuowanie dwóch budynków 
mieszkalnych na dziaJce;  

6) ”rzed elewacją frontową budynku mieszkal-

nego sytuować zieleL urządzoną;  
7) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 

obowiązują takwe ustalenia w § 30 ustŁ 5; 
8) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 70% , 
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b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%; 

9) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z rysunkiem planu, a w przypadku jej braku na 

rysunku ”lanu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
elewację frontową budynków mieszkalnych sytu-

ować na nie”rzekraczalnej linii zabudowy lub  
w odlegJo`ci do 4 m od nieprzekraczalnej linii za-

budowy, jednak zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formie zabudo-

wy wolnostojącej lub bliuniaczej; bryJę budynku 
dostosować do zabudowy historycznej oraz sytu-

ować dJuwszym bokiem równolegle do bocznej 
granicy dziaJki budowlanej;  

2) zakaz sytuowania: 

a) na budynkach akcentów architektonicznych,  
b) budynków wielkogabarytowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m do górnej 
krawędzi `ciany zewnętrznej i do 12 m do kalenicy 
dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 12 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 

mieszkalnych ｦ do 13 m;  

5) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych - dach o ”oJaciach 

symetrycznych, dwuspadowy lub dwuspadowy  

z naczóJkami, o kątach nachylenia 35 - 45o, o ka-

lenicy sytuowanej ”rosto”adle do frontu dziaJki, 
kryty dachówką lub materiaJem imitującym da-

chówkę,  
b) budynków sytuowanych w linii zabudowy 

charakterystycznej dla stodóJ - dach o ”oJaciach 
symetrycznych, o kątach nachylenia 35 - 45o, 

c) ”ozostaJych budynków ｦ dach o kątach na-

chylenia do 45o.  

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 8 - 
9 i ustŁ 4, z mowliwo`cią ich przebudowy i rozbu-

dowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Mowliwe 
do s”eJnienia warunki, o których mowa w ustŁ 3 - 
4, nalewy stosować od”owiednioŁ  

 

§ 42Ł1Ł MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna;  

2) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, o”ieka s”oJeczna, biura, ”rodukcja 
drobna.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L i KDW;  

2) do”uszcza się sytuowanie budynków gos”o-

darczych ｦ garawowych związanych z ”rzeznacze-

niem podstawowym lub dopuszczalnym;  

3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%;  

4) linia zabudowy ｦ obowiązująca lub nie”rze-

kraczalna, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa w formie zabudowy wolnostoją-
cej, bloków zabudowy, wilii miejskich lub kamie-

nic;  

2) obowiązuje zachowanie lukarn dachowych  
w formie wolego oka;  

3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 
7,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 
12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

6 m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach syme-

trycznych i kątach nachylenia 15 - 45o.  

 

§ 43Ł1Ł 1MU - tereny zabudowy mieszkaniowo 

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

wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna, zabudowa zamieszkania zbiorowego, ob-

sJuga turystyki; 
2) dopuszczalne ｦ handel detaliczny, usJugi ga-

stronomii, usJugi kultury, usJugi u”owszechniania 
kultury, rozrywka, opieka zdrowotna, usJugi 
ksztaJcenia, rekreacja, biura, usJugi bytowe, usJugi 
drobne, ”rodukcja drobna, zieleL urządzona, urzą-
dzenia parkowania.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1, przeznaczenie: 

1) dopuszczalne - sytuować w ”arterach bu-

dynków ”rzeznaczenia podstawowego lub w bu-

dynkach ”rzyulicznych, z zastrzeweniem ”kt 2-3;  

2) w wiewy wodociągowej, o której mowa  
w § 20 ustŁ 1 ”kt 9, ”rzystosować do funkcji 
”unktu widokowego oraz sytuować usJugi gastro-

nomii lub usJugi kultury;  
3) ”rodukcję drobną ｦ sytuować w budynkach 

usytuowanych za nie”rzekraczalną linią zabudowy, 
o której mowa w ustŁ 3 ”kt 5 litŁ cŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  

2) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m oraz ”rzy granicy dziaJki;  
3) teren ”oJowony ”rzed elewacją frontową bu-

dynków ”rzyulicznych ”rzeznaczenia do”uszczal-

nego ”ozostawić ogólnodostę”ny; za”ewnić atrak-

cyjnie skom”onowane strefy ”rzedwej`ciowe;  
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4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie 

zagrodowej do 5DJP;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%, z zastrzewe-

niem lit. c,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%, z za-

strzeweniem litŁ c,  
c) na dziaJkach usytuowanych w granicach 

ochrony krajobrazu doliny BiaJej ustala się ｦ 

wskaunik zabudowy do 40% oraz teren biologicz-

nie czynny min. 40%;  

6) linia zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usJu-

gowych i usJugowych ｦ obowiązująca lub nie”rze-

kraczalna, zgodnie z rysunkiem ”lanu, z zastrzewe-

niem lit. b,  

b) w przypadku braku na rysunku planu linii za-

budowy ｦ obowiązującą linię zabudowy nalewy 
ustalić jako ”rzedJuwenie linii zabudowy budynków 
usytuowanych na dziaJkach sąsiednich; do”uszcza 
się odstę”stwa od tej zasady w granicach strefy 
B, ochrony konserwatorskiej, ”rzy s”eJnieniu wy-

mogów konserwatorskich,  
c) budynków gos”odarczych ｦ garawowych ｦ 

nie”rzekraczalna, okre`lona tylną `cianą budyn-

ków, o których mowa w lit. a. 

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) w strefie B, ochrony konserwatorskiej, zabu-

dowa w formie kamienic, sytuowanych w zwartej 

lub ”óJzwartej ”ierzei zabudowy; na ”ozostaJych 
terenach w formie zabudowy wolnostojącej, bliu-
niaczej, szeregowej; skalę i gabaryty nowej zabu-

dowy dostosować do zabudowy usytuowanej w 

zespole zabudowy, wydzielonym liniami rozgrani-

czającymi;  
2) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 
zewnętrznego, uwytkowanych jako obiekty gospo-

darcze ｦ garawowe,  
b) maJych obiektów usJugowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 4 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 9 m od ”o-

ziomu terenu do górnej krawędzi elewacji fronto-

wej i do 15 m do kalenicy dachu, z zastrzeweniem 
ust. 4 pkt 1,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

8 m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia do 45o, dostoso-

wany do geometrii dachów budynków usytuowa-

nych w zespole zabudowy, wydzielonym liniami 

rozgraniczającymiŁ 

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 5 - 
6 i ustŁ 4, z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbu-

dowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Mowliwe 
do s”eJnienia warunki, o których mowa w ust. 3-

4, nalewy stosować od”owiednioŁ  
 

§ 44Ł1Ł 2MU - tereny zabudowy mieszkaniowo 

- usJugowej, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - obsJuga turystyki, usJugi ga-

stronomii, usJugi kultury, usJugi u”owszechniania 
kultury, handel detaliczny, rekreacja, trasy rekre-

acyjne;  

2) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna, zabudowa zagrodowa gospodarstw rol-

nych ogrodniczych. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie budynków 
przeznaczenia dopuszczalnego na przeznaczenie 

podstawowe;  

2) zakazuje się sytuowania nowych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, z wyjątkiem wy-

miany budynków istniejących;  
3) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy 

zagrodowej;  

4) przeznaczenie: 

a) handel detaliczny ｦ sytuować handel artyku-

Jami ”amiątkarskimi, artystycznymi, wyrobami 
ludowymi i regionalnymi oraz innymi o podobnym 

charakterze,  

b) usJugi gastronomii ｦ sytuować usJugi oferu-

jące wyroby i kuchnię lokalną lub oryginalną oraz 
”restiwowe lub s”ecjalistyczne (winiarnie, piwiar-

nie, herbaciarnie, lodziarnie itp.),  

c) usJugi u”owszechniania kultury ｦ sytuować 
studia i pracowanie artystyczne, galerie sztuki, 

kluby artystyczne i profesjonalne. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z drogi KD-D lub KD-P;  

2) zabudowę kom”onować w luunych lub ”óJ-
zwartych zes”oJach zabudowy, których ukJad za-

”ewni wgląd w dolinę rzeki BiaJa;  
3) obowiązuje wysoki standard zagos”odaro-

wania terenów, uwzględniający wymogi konser-

watorskie; ”rzed elewacją frontową budynków 
”rzeznaczenia ”odstawowego teren dziaJek ”ozo-

stawić ogólnodostę”ny;  
4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie 

zagrodowej do 5DJP;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 70%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ okre`lona 
granicą ”asa drogowegoŁ 
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4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa w formie kamienic oraz zabudowy 

wolnostojącej lub bliuniaczej; bryJa budynków ho-

ryzontalna;  

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu 
zewnętrznego, uwytkowanych jako obiekty gos”o-

darcze ｦ garawowe,  
b) maJych obiektów usJugowych;  
4) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
”oddasze, oraz do 5 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 10 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
5) geometria dachów ｦ dach s”adzisty o ”oJa-

ciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 - 45o, 

na budynkach mieszkalnych i usJugowych sytu-

owany kalenicą równolegle do drogiŁ  
5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 5-

6 i ustŁ 4, z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbu-

dowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Mowliwe 
do s”eJnienia warunki, o których mowa w ustŁ 3-

4, nalewy stosować od”owiednioŁ  
 

RozdziaJ 2  
Tereny zabudowy usJugowej 
 

§ 45Ł1Ł UM - tereny zabudowy usJugowo ｦ 

mieszkaniowej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, handel detaliczny, usJugi gastrono-

mii, obsJuga turystyki, rozrywka, usJugi kultury, 
usJugi u”owszechniania kultury, usJugi bytowe, 
rekreacja, trasy rekreacyjne, obiekty kultu religij-

nego oraz obiekty im towarzyszące takie jak ”le-

banie, domy parafialne i katechetyczne;  

2) uzu”eJniające - zieleL urządzona, urządzenia 
”arkowania, mieszkania towarzyszące;  

3) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, usJugi ksztaJcenia, biura, usJugi 
drobne.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) wyklucza się sytuowanie ”rodukcji drobnej 
prowadzonej na potrzeby handlu detalicznego;  

2) obowiązują nastę”ujące zasady sytuowania 
usJug: 

a) handlu detalicznego, usJug gastronomii, usJug 
bytowych, rozrywki - w parterach lub piwnicach 

budynków ”rzyulicznych,  
b) usJug ksztaJcenia, biur oraz usJug drobnych - 

”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-

ku, z wyjątkiem usJug administracji ”ublicznej oraz 
usJug bankowo-finansowych,  

c) liczba budynków, w ”arterze których usytu-

owane są usJugi bankowo-finansowe, nie mowe 
”rzekraczać 20% liczby budynków usytuowanych 

w bloku zabudowy wydzielonym liniami rozgrani-

czającymi;  
3) usJugom handlu detalicznego, sytuowanym 

w blokach zabudowy ”oJowonych wokóJ terenu KP, 
za”ewnić wybrany asortyment i wysoki standard; 
liczba budynków, w ”arterze których usytuowany 
jest handel detaliczny artykuJami codziennymi, nie 
mowe ”rzekraczać 40% liczby budynków usytu-

owanych w bloku zabudowy wydzielonym liniami 

rozgraniczającymi;  
4) liczba budynków uwytkowanych wyJącznie 

na cele usJugowe nie mowe ”rzekraczać 30% licz-

by budynków, usytuowanych w bloku zabudowy 

wydzielonym liniami rozgraniczającymiŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z dróg KŚ-L, KD-D lub KD-P;  

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych, sytuowane wewnątrz bloku zabudowy wy-

dzielonym liniami rozgraniczającymi, nie mogą 
zajmować więcej niw 30% jego ”owierzchni; ”ozo-

staJą ”owierzchnię nalewy ”rzeznaczyć na zieleL 
urządzoną;  

3) budynki mieszkalne, mieszkalno - usJugowe  
i usJugowe sytuować w zwartej lub ”óJzwartej 
pierzei zabudowy; do”uszcza się inne usytuowanie 
budynków ”rzy s”eJnieniu wymogów konserwa-

torskich;  

4) obowiązuje:  
a) uzu”eJnienie luk w ”ierzejach zabudowy  

PlŁ źamkowego, ulŁ Ko`ciuszki, Szkolnej, Armii 
Ludowej, obiektami dostosowanymi skalą do za-

budowy usytuowanej w historycznym bloku zabu-

dowy, wydzielonym liniami rozgraniczającymi,  
b) odtworzenie bloku lub pierzei zabudowy przy 

ulŁ WaJowej i ulŁ Góry Wolno`ci,  
c) likwidacja z wnętrza bloków zabudowy i ich 

obrzewy niestylowych ”rzybudówek, komórek, 
ruder, kiosków oraz obiektów prowizorycznych,  

o minimalnej warto`ci gos”odarczej i uwytkowej, 
zgodnie z wymogami konserwatorskimi;  

5) do”uszcza się uzu”eJnienie ”ierzei historycz-

nych bloków zabudowy zawartych ”omiędzy: 
a) ul. Armii Ludowej - Skargi ｦ Ko`ciuszki ｦ 

Plac Zamkowy,  

b) ul. Skargi ｦ Armii Ludowej ｦ Krótkiej ｦ Ko-

`ciuszki,  
c) ul. Szkolnej ｦ KoJJątaja ｦ 1-go Maja,  

d) ul. Prudnicka ｦ Krótka ｦ Ko`ciuszki; 
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6) budynki gospodarcze ｦ garawowe sytuować 
wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do 
budynków mieszkalnych, mieszkalno-usJugowych 
lub usJugowych, z wyjątkiem elewacji frontowej;  

7) we wnętrzach historycznych bloków zabu-

dowy sytuować atrakcyjnie skom”onowaną zieleL 
urządzoną i maJą architekturę; 

8) zakaz sytuowania: 

a) konstrukcji i urządzeL stanowiących domi-

nanty ”rzestrzenne, obniwających walory krajobra-

zowe panoramy historycznej sylwety miasta,  

b) zes”oJów zieleni wysokiej;  
9) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

10) linia zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usJu-

gowych i usJugowych - obowiązująca, historyczna, 
okre`lona elewacją frontową budynków ”rzyulicz-

nych,  

b) ”ozostaJych ｦ nie”rzekraczalna, okre`lona 
tylną `cianą budynków ”rzyulicznych, zgodnie  
z obowiązującymi ”rze”isamiŁ  

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) obowiązuje sytuowanie budynków ”rzezna-

czenia podstawowego w formie kamienic w zwar-

tej lub ”óJzwartej ”ierzei zabudowy; do”uszcza się 
sytuowanie innych form budynków ”rzy s”eJnieniu 
wymogów konserwatorskich, z wyjątkiem form: 

a) niezgodnych z klimatem przestrzennym i tra-

dycyjnym ksztaJtem zabudowy historycznej,  
b) maJych obiektów usJugowych;  
2) obowiązuje: 
a) wymiana lub nadbudowa istniejących maJych 

obiektów usJugowych usytuowanych ”rzy ulŁ Krót-

kiej i Pl. Zamkowym, w celu dostosowania ich do 

skali zabudowy historycznej,  

b) dostosowanie ws”óJczesnych budynków 
dysharmonijnych, usytuowanych przy Rynek 1-9, 

Rynek 13 ｦ 1-Maja 5 oraz ul. 1-Maja 30 do cha-

rakteru zabudowy historycznej, w tym szczególnie 
po”rzez zmianę wystroju zewnętrznego budyn-

ków, w celu ”rzywrócenia historycznych ”odzia-

Jów elewacyjnych, ze szczególnym uwzględnie-

niem wystroju parteru budynku, 

c) likwidacja obiektów tymczasowych i gos”o-

darczych-garawowych, o niskiej warto`ci gos”o-

darczej, uwytkowej i estetycznej, dobudowanych 

do lica fortyfikacji miejskich oraz z wnętrz bloków 
zabudowy,  

d) prowadzenie prac termoizolacyjnych budyn-

ków zrealizowanych ”rzed 1945 rŁ, ”rzy zachowa-

niu i odtworzeniu detali architektonicznych, w tym 

szczególnie obramieL otworów i gzymsów; 
3) do”uszcza się Jączenie budynków we ws”ól-

ny ukJad funkcjonalny ”rzy zachowaniu historycz-

nych ”odziaJów elewacji oraz skracanie traktów 
budynków w celu uzyskania wJa`ciwych sanitar-

no-higienicznych warunków mieszkaniowych;  
4) zakaz sytuowania nowych obiektów budow-

lanych:  

a) jako dobudowanych lub przybudowanych do 

lica murów miejskich, oraz w ich bez”o`rednim 
otoczeniu,  

b) stanowiących dominanty ”rzestrzenne, lub 
konkurujących z historycznymi dominantami ”rze-

strzennymi;  

5) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usJu-

gowych, usJugowych ｦ od 2 do 3 kondygnacji 

nadziemnych z dopuszczeniem czwartej kondy-

gnacji w ”oddaszu uwytkowym, oraz o wysoko`ci 
górnej krawędzi elewacji frontowej i kalenicy da-

chu mieszczącej się ”omiędzy wysoko`ciami naj-

niwszego i najwywszego budynku w bloku zabudo-

wy, wydzielonym liniami rozgraniczającymi,  
b) gospodarczych - garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 6 m do kalenicy dachu; 

6) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego ｦ 

winna uwzględniać historyczne zasady ”odziaJów 
parcelacyjnych;  

7) geometria dachów budynków ”rzeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego ｦ dach dostoso-

wać do geometrii dachu zabytkowej zabudowy, 
usytuowanej w historycznym bloku zabudowy,  

w tym takwe dach o ”oJaciach symetrycznych,  
o kątach nachylenia 40 ｦ 50o, o kalenicy sytu-

owanej równolegle do drogiŁ 
 

§ 46Ł1Ł 1U i 2U - tereny usJug, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ biura, handel detaliczny, ob-

sJuga turystyki, rozrywka, rekreacja, usJugi gastro-

nomii, usJugi kultury, usJugi u”owszechniania kul-

tury, o”ieka zdrowotna, usJugi edukacji i wycho-

wania, usJugi ksztaJcenia, usJugi bytowe, usJugi 
drobne, zieleL urządzona, urządzenia ”arkowania, 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zamiesz-

kania zbiorowego; 

2) dopuszczalne - handel ”ojazdami, obsJuga 
”ojazdów, na”rawa ”ojazdów, obiekty stawy ”o-

warnej, bazy maszyn i urządzeLŁ 
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ustŁ 1, do”uszcza się usytuowanie wy-

Jącznie istniejących baz maszyn i urządzeL, na-

”rawy ”ojazdów i obsJugi ”ojazdówŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z dróg KŚ-Z, KD-L, KD-D i KDW;  

2) za”ewnić wysokie standardy rozwiązaL 
przestrzennych zabudowy i zagospodarowania 

terenów, stanowiących wizytówkę dla wjewdwają-
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cych do miasta, w tym szczególnie stref ”rzed-

wej`ciowych do budynków usJugowych; 
3) obowiązuje sytuowanie usJug ”rzeznaczenia 

podstawowego na terenie ogólnodostę”nym;  
4) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 

obowiązują takwe ustalenia w § 30 ustŁ 5; 
5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

6) linia zabudowy ｦ obowiązująca lub nie”rze-

kraczalna, zgodnie z rysunkiem planu; w przypad-

ku braku linii zabudowy na rysunku planu nieprze-

kraczalną linię zabudowy nalewy wyznaczyć zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa ｦ w formie budynków wolnosto-

jących, bliuniaczych, kamienic, bloków i wilii miej-

skich; do”uszcza się zabudowę usJugową w for-

mie su”ermarketu wyJącznie na terenie 2U;  
2)  obowiązuje: 
a) formowanie zabudowy w s”osób s”ójny  

i harmonijny z istniejącą zabudową terenu oraz 
zabudową terenu 1MU,  

b) korekta architektoniczna bryJy i elewacji 
wielkogabarytowego budynku usytuowanego na 

dziaJce nr 1162 oraz budynków ”o”rodukcyjnych 
usytuowanych na dziaJkach nr 1201,1165 i 1166, 
w rejonie skrzywowania ulŁ Prudnickiej z ul. KiliL-
skiego;  

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych takich jak garawe blaszane, obiekty 
skJadane z gotowych elementów, i innych, o ni-

skiej estetyce wyglądu zewnętrznego;  
4) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych 

oraz od 6 m do 9 m do górnej krawędzi elewacji 
frontowej i 15 m do kalenicy dachu, z zastrzewe-

niem lit. b-c,  

b) na terenie 2U wysoko`ć budynków do górnej 
krawędzi elewacji frontowej ”owinna wynosić do 
6 m oraz do 10 m do kalenicy dachu,  

c) dopuszcza się sytuowanie budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych o wysoko`ci do górnej 
krawędzi elewacji frontowej nie mniejszej niw 4 m,  

d) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 7 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
5) geometria dachów budynków ｦ dach o ką-

tach nachylenia do 45o; geometrię dachu budyn-

ków dostosować do geometrii dachów w zes”ole 
zabudowy wydzielonym liniami rozgraniczającymiŁ 

5. Śo”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ustŁ 3 ”kt 3 - 
6 i ustŁ 4, z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbu-

dowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Mowliwe 
do s”eJnienia warunki, o których mowa w ustŁ 3 - 
4, nalewy stosować od”owiednioŁ  

§ 47Ł1Ł 3U - teren usJug, dla którego ustala się 
przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ usJugi kultury, usJugi u”o-

wszechniania kultury, nauka, usJugi ksztaJcenia, 
obsJuga turystyki, usJugi gastronomii, rozrywka, 
rekreacja, biura; 

2) uzu”eJniające - mieszkania towarzyszące; 
3) dopuszczalne ｦ handel detaliczny, usJugi 

edukacji i wychowania, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna.  

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ustŁ 1, zakazuje się sytuowania ”rzezna-

czenia dopuszczalnego w obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytkówŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z drogi KD-L, KD-P;  

2) w granicach terenu do”uszcza się sytuowa-

nie miejsc ”ostojowych dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci nienaruszającej wymogów konser-

watorskich;  

3) za”ewnić ”o”rawę eks”ozycji obiektu ujęte-

go w rejestrze zabytków, ”o”rzez skorygowanie 
ukJadu zieleni wysokiej;  

4) zieleL kom”onować w s”osób uwzględniają-
cy zabytkowe otoczenie, zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi;  

5) obiekty maJej architektury i urządzenia tech-

niczne (o`wietlenie obiektu i terenu, Jawki, szafki 
instalacyjne it”Ł) nalewy dostosować do wymogów 
konserwatorskich; 

6) wskaunik zagospodarowania terenu: 

a) wskaunik zabudowy ｦ jak dotychczas, okre-

`lony ”owierzchnią zabudowy istniejących budyn-

ków,  
b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%;  

7) linia zabudowy ｦ historyczna, okre`lona 
elewacją frontową budynkówŁ 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) zamek - obowiązek zachowania historycznie 

uksztaJtowanej bryJy budynku, wysoko`ci, geome-

trii dachu oraz zewnętrznego i wewnętrznego wy-

stroju architektonicznego, zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi;  

2) ”ozostaJe budynki ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do  
12 m do kalenicy dachu.  

 

§ 48Ł1Ł UZ - teren usJug zdrowia i opieki spo-

Jecznej, dla którego ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ opieka zdrowotna, opieka 

s”oJeczna;  
2) uzu”eJniające - mieszkania towarzyszące, 

usJugi drobne, handel detalicznyŁ  
2. W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ustŁ 1, ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytu-

ować wyJącznie jako wbudowane w budynek 
przeznaczenia podstawowego.  
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3. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ do drogi KD-Z;  

2) od strony terenu 1K sytuować zieleL izola-

cyjną, z minŁ 30% udziaJem zieleni zimozielonej;  
3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 20%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 50%;  

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z rysunkiem planu.  

4. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy:  

1) gabaryty i wysoko`ci ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 
12 m do kalenicy dachu;  

2) geometria dachów: 
a) budynku objętego ochroną konserwatorską - 

istniejąca, zmiany mowliwe zgodnie z wymogami 
konserwatorskimi,  

b) ”ozostaJych budynków ｦ dach o ”oJaciach 
symetrycznych i kątach nachylenia 25 - 45o. 

 

§ 49Ł1Ł UK - teren usJug kultury, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - obiekty kultu religijnego;  

2) dopuszczalne ｦ czynny cmentarz przyko-

`cielny, zieleL urządzonaŁ  
2. W ramach przeznaczenia podstawowego,  

o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 1, nie do”uszcza się 
sytuowania obiektów towarzyszących takich jak 
plebanie, domy parafialne i katechetyczne i inne  

o podobnym charakterze.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) dojazd do terenu ｦ z dróg KŚ-D, KD-P, KDW;  

2) zagos”odarowanie terenu dostosować do 
wymogów konserwatorskich, w tym szczególnie 
zieleL sytuować jako kom”onowaną oraz za”ewnić 
wysokie walory estetyczne nawierzchni i maJej 
architektury;  

3) na terenie ”oJowonym w strefie A `cisJej 
ochrony konserwatorskiej za”ewnić ”owiązania 
”iesze Jączące drogi KŚ-Ś i KŚP oraz Jączące teren 
z terenem ZS;  

4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ istniejący,  
b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy ｦ historyczna, wyznaczona 

elewacją frontową obiektów zabytkowychŁ 
4. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) zabudowa ｦ w ksztaJcie historycznym, sta-

nowiąca dominanty ”rzestrzenne;  
2) zabrania się sytuowania nowych dominant 

”rzestrzennych oraz ”odejmowania dziaJaL mogą-
cych obniwyć walory estetyczne i architektoniczne 
dominanty ”rzestrzennej, w tym szczególnie sytu-

owania urządzeL telekomunikacyjnych oraz masz-

tów i anten radiowych, telekomunikacyjnych i in-

nych konstrukcji na terenie i elewacji budynku;  

3) gabaryty i wysoko`ci ｦ istniejące;  
4) geometria dachów ｦ istniejącaŁ  
 

§ 50Ł1Ł UO - teren usJug edukacji i wychowa-

nia, dla którego ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - ”rzedszkole, szkoJy ”oziomu 

”odstawowego, usJugi s”ortu, rekreacja, terenowe 
urządzenia s”ortu i rekreacji; 

2) dopuszczalne - usJugi ksztaJcenia, usJugi kul-

tury, biura, mieszkania towarzysząceŁ 
2. W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ust.1, przeznaczenie dopuszczalne sytu-

ować wyJącznie jako wbudowane w budynek 
przeznaczenia podstawowego. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z dróg KŚ-P lub z projektowanych 

dróg wewnętrznych KŚW;  
2) do”uszcza się sytuowanie miejsc ”ostojo-

wych na sąsiednim terenie 2KS;  

3) zwiększyć udziaJ zieleni wysokiej, w tym 
szczególnie tereny urządzeL s”ortowo - rekreacyj-

nych izolować ”asem zieleni sytuowanym od stro-

ny terenu 4MN, z minŁ 30% udziaJem zieleni zimo-

zielonej;  

4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 35%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy ｦ nie”rzekraczalna, okre`lona 
elewacją frontową budynku ”rzeznaczenia ”od-

stawowego, zgodnie z rysunkiem planu.  

4. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) gabaryty i wysoko`ci budynków - do 4 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 15 m do kalenicy dachu;  

2) geometria dachów - dach o kątach nachyle-

nia do 35o. 

 

§ 51Ł1Ł US - tereny usJug sportu i rekreacji, dla 

których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - usJugi s”ortu, rekreacja, tere-

nowe urządzenia s”ortu i rekreacji, cieki i zbiorniki 
wodne naturalne i sztuczne;  

2) uzu”eJniające - sezonowe usJugi rozrywki; 
3) dopuszczalne ｦ usJugi gastronomii, handel 

detaliczny, trasy rowerowe i rekreacyjne. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ustŁ 1, usJugi ”rzeznaczenia do”uszczal-

nego sytuować wyJącznie jako wbudowane  
w budynki przeznaczenia podstawowego.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 

1) zjazd ｦ z drogi KD-Z lub KDW;  

2) do”uszcza się sytuowanie miejsc ”ostojo-

wych na terenie 2KS;  
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3) trasy rekreacyjne sytuować wzdJuw rzeki Bia-

Ja w formie bulwaru ”rzy za”ewnieniu: 
a) ”owiązaL komunikacyjnych ”omiędzy tere-

nami US oraz z terenem ZP,  

b) ochrony przybrzewnej zieleni wysokiej;  
4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 20%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) bryJy budynków ｦ horyzontalne;  

2) gabaryty i wysoko`ci ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych oraz do 9 m do kalenicy dachu; 

3) geometria dachów ｦ dachy o spadkach do 

45o.  

 

RozdziaJ 3  
Tereny uwytkowane rolniczo 

 

§ 52Ł1Ł 1RR i 2RR ｦ tereny rolnicze, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - grunty orne, trwaJe u”rawy 
rolnicze takie jak plantacje, winnice, sady, wraz  

z zadrzewieniami `ród”olnymi i ”rzydrownymi, dro-

gami dojazdowymi do gruntów rolnych i urządze-

niami towarzyszącymi; 

2) dopuszczalne ｦ uwytki zielone, zadrzewienia  
i zakrzewienia, zieleL izolacyjna, zabudowa zagro-

dowa, obiekty ”rodukcji rolnej ro`linnej i zwierzę-
cej, trasy rekreacyjne, infrastruktura techniczna. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1, wyJącznie na terenie oznaczonym 
symbolem 2RR, do”uszcza się sytuowanie: 

1) budynków ”rodukcji ro`linnej i zwierzęcej 
oraz budowli rolniczych, wchodzących w skJad 
istniejącej zabudowy zagrodowej, usytuowanej na 
terenie oznaczonym symbolem 1MZ i 2MZ;  

2) zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych 

”osiadających na obszarze objętym ”lanem areaJ 
gruntów większy niw `rednia ”owierzchnia gos”o-

darstwa rolnego w gminie.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) obowiązuje nakaz: 

a) ochrony istniejących i w”rowadzenie nowych 
zadrzewieL i zakrzewieL ”rzeciwerozyjnych, `ród-

”olnych i ”rzydrownych, zgodnie z rysunkiem ”la-

nu,  

b) ochrony walorów fizjonomicznych krajobra-

zu, w tym szczególnie naturalnego uksztaJtowania 
gJęboko wciętych w bazę erozyjną dolin rzecz-

nych,  

c) w”rowadzenia uwytków zielonych, zakrze-

wieL, zadrzewieL ”rzeciwerozyjnych na gruntach  
o s”adkach ”owywej 10%, okre`lonych na rysunku 
”lanu jako narawone na erozję wodno-”owietrzną;  

2) na terenie 2RR do”uszcza się obsadę zwie-

rząt hodowlanych do 60DJP;  

3) sieci infrastruktury technicznej oraz zadrzewie-

nia sytuować z uwzględnieniem wymogów § 17;  
4) dla terenu oznaczonego symbolem 2RR 

obowiązują wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

5) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4. Śla terenów, oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem 2RR, obowiązują nastę”ujące zasady 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) budynki mieszkalne sytuować jako wolnosto-

jące; bryJa budynku horyzontalna;  
2) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze;  
3) wysoko`ć obiektów budowlanych ｦ do 4,5 m 

do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej budynków 
oraz do 9 m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  

4) geometria dachów budynków: 
a) mieszkalnych - dach s”adzisty o ”oJaciach 

symetrycznych, o kątach nachylenia 35 - 45o,  

b) ”ozostaJych ｦ dach o nachyleniu ”oJaci do 45o. 

 

§ 53Ł1Ł RZ - tereny uwytków zielonych, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ Jąki i ”astwiska trwaJe wraz  
z zadrzewieniami i zakrzewieniami `ród”olnymi  
i ”rzydrownymi, drogami dojazdowymi do gruntów 
rolnych;  

2) dopuszczalne ｦ cieki i zbiorniki wodne, sJu-

wące wyJącznie dla ”otrzeb rolnictwa wraz z urzą-
dzeniami wodnymi.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) obowiązuje ochrona walorów fizjonomicz-

nych krajobrazu, w tym szczególnie naturalnego 
uksztaJtowania gJęboko wciętych w bazę erozyjną 
dolin rzecznych;  

2) muraw naskarpowych, zadrzewieL i niewiel-

kich kom”leksów le`nych olsów i grądów;  
3) mozaiki ekosystemów ”odtrzymującej równo-

rodno`ć florystyczną i faunistyczną;  
4) zakazuje się rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających;  
5) sztuczne zbiorniki wodne sytuować w s”o-

sób za”ewniający ochronę istniejących zadrzewieL 
Jęgowych, z uwzględnieniem wymogów w § 27; 

6) ”rzywrócić ”ierwotną funkcję uwytków zielo-

nych na terenach istniejących gruntów ornych; 
7) do”uszcza się w”rowadzenie izolowanych 

enklaw zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych  
o powierzchni do 0,5 ha;  

8) zachować zadrzewienia i zakrzewienia ”rzy-

wodne.  

 

§ 54Ł1Ł RP - tereny obiektów i urządzeL pro-

dukcji rolnej, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
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1) podstawowe ｦ gospodarstwa rolne ogrodni-

cze, gospodarstwa rybackie;  

2) uzu”eJniające ｦ usJugi gastronomii, terenowe 

urządzenia s”ortu i rekreacji, agroturystyka, zabu-

dowa mieszkaniowa wchodząca w skJad gos”o-

darstwa rolnego, drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z drogi KDW;  

2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 15%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min 70%;  

3) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
3. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej; bryJa budynku horyzontalna;  
2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie obiek-

tów drobno”owierzchniowych;  
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 4,5 m do gór-

nej krawędzi elewacji frontowej i do 9 m do kale-

nicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
4) geometria dachów ｦ dachy o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 35 - 45o.  

 

RozdziaJ 4 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

 

§ 55Ł1Ł 1PP i 2PP - tereny obiektów produkcyj-

nych, skJadów i magazynów, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) obiekty i ”owierzchnie związane z dziaJalno-

`cią ”rodukcyjną, wytwórczą, ”rzetwórczą, w tym 
szczególnie ”rzetwórstwa rolno-s”owywczego,  
w tym takwe ”rodukcja cie”Ja dla ”otrzeb central-

nego zaopatrzenia miasta, produkcja drobna,  

b) skJady i magazyny, sortowanie i konfekcjo-

nowanie towarów, handel hurtowy, obsJuga ”ro-

dukcji rolnej, 

c) bazy maszyn i urządzeL, obsJuga ”ojazdów, 
na”rawa ”ojazdów, stacje ”aliw, ”arkingi dla sa-

mochodów cięwarowych, obiekty strawy ”owarnej;  
2) uzu”eJniające - produkcja wody, biura, 

mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne ｦ biura, nauka jazdy pojazda-

mi, urządzenia gos”odarki od”adami, urządzenia 
telekomunikacyjne, handel detaliczny, usJugi ga-

stronomii, obsJuga turystyki, gos”odarstwa rolne 
ogrodnicze, istniejąca zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1:  

1) zakazuje się ”rodukcji energii;  
2) stacje ”aliw, obsJugę turystyki i usJugi ga-

stronomii sytuować wyJącznie na dziaJkach ”osia-

dających zjazd z drogi KŚ-Z;  

3) urządzenia telekomunikacyjne sytuować wy-

Jącznie na terenie oznaczonym symbolem 1PP;  
4) przeznaczenie dopuszczalne mowe zajmować 

Jącznie do 50% ”owierzchni terenu w liniach roz-

graniczającychŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L i KDW;  

2) od strony ul Opolskiej (KD-ź) i KiliLskiego 
(KD-G) obowiązuje: 

a) sytuowanie budynków o wysokich standar-

dach rozwiązaL ”rzestrzennych,  
b) zapewnienie atrakcyjnie skomponowanych 

stref ”rzedwej`ciowych na teren zakJadu;  
3) na terenie oznaczonym symbolem 2PP zabu-

dowę kom”onować w s”osób umowliwiający 
wgląd na ”anoramę starego miasta;  

4) zieleL wysoką stosować do ksztaJtowania 
krajobrazu terenu;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 70%,  

b) teren biologicznie czynny - min. 10%;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna: 

a) od dróg ｦ 20 m od krawędzi jezdni drogi KŚ-

G, 8 m od granicy pasa drogowego drogi KD-Z  

i KD-L, 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-D 

i KDW,  

b) od terenu zamkniętego ｦ zgodnie z przepi-

sami odrębnymiŁ 
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy:  

1) stosować jednolite formy zabudowy w gra-

nicach terenu;  

2) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych 

oraz do 10 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 12 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  

3) geometria dachów - dachy o kątach nachy-

lenia do 40o.  

 

§ 56Ł1Ł 1PU i 2PU ｦ tereny magazynowo - 

usJugowe, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ handel hurtowy, handel po-

jazdami, obsJuga ”ojazdów, na”rawa ”ojazdów, 
miejsca obsJugi ”odrównych (MOP), stacje ”aliw, 
obsJuga turystyki, stacje i ”ętle komunikacji zbio-

rowej, ”arkingi dla samochodów cięwarowych, 
gieJdy towarowe, targi i targowiska, obiekty wy-

stawowe i wystawiennicze, usJugi gastronomii, 
biura, dyskoteka, handel detaliczny;  
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2) uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne - obiekty i powierzchnie zwią-

zane z dziaJalno`cią ”rodukcyjną, wytwórczą, 
”rzetwórczą, ”rodukcja drobna, bazy maszyn  
i urządzeL, skJady i magazyny, obsJuga ”rodukcji 

rolnej, obsJuga zwierząt, gos”odarstwa rolne 
ogrodnicze, urządzenia telekomunikacyjne oraz 
istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaŁ  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ustŁ 1, do”uszcza się sytuowanie ”rze-

znaczenia uzu”eJniającego wyJącznie na terenie 
2PU.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  

2) ksztaJtować wysoką rangę zagos”odarowa-

nia terenów ”oJowonych wzdJuw gJównych dróg 
wjazdowych do miasta KD-G i KD-ź, będących 
jego ｭwizytówkąｬ, w tym szczególnie: 

a) od strony dróg KŚ-G i KD-ź sytuować bu-

dynki usJugowe i biurowe, o wysokich standar-

dach rozwiązaL ”rzestrzennych,  
b) za”ewnić atrakcyjnie skom”onowane strefy 

”rzedwej`ciowe na teren usJug;  
3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

4) linia zabudowy nieprzekraczalna: 

a) od dróg ｦ 20 m od krawędzi jezdni drogi KŚ-G, 

8 m od granicy pasa drogowego drogi KD-Z  

i KD-L, 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-D  

i KDW,  

b) od terenu zamkniętego ｦ zgodnie z przepi-

sami odrębnymiŁ 
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) bryJa budynku horyzontalna, o wysokich wa-

lorach architektonicznych; 

2) zakaz sytuowania budynków wielkogabary-

towych;  

3) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, do 12 m do kalenicy 
dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 9 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu, z wyjątkiem terenu 
2PU, na którym do”uszcza się wysoko`ć do 18 m;  

4) geometria dachów - dachy o kątach nachy-

lenia do 40o.  

 

RozdziaJ 5 

Tereny zieleni i wód 

 

§ 57Ł1Ł 1ZN - tereny zieleni objęte formami 
ochrony przyrody, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ Jąki i ”astwiska trwaJe sta-

nowiące miejsca wystę”owania siedlisk i ro`lin 
chronionych;  

2) dopuszczalne ｦ infrastruktura techniczna;  

3) uzu”eJniające ｦ zadrzewienia i zakrzewienia 

`ród”olne i ”rzydrowne, cieki i zbiorniki wodne 
wraz z urządzeniami wodnymi, drogi dojazdowe do 
gruntów rolnychŁ 

2. Na terenach, o którym mowa w ustŁ 1, usta-

la się zakaz zabudowyŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) s”osób uwytkowania i zagos”odarowania te-

renu dostosować do wymogów ochrony ”rzyrody, 
w tym szczególnie za”ewnić zrównowawone uwyt-

kowanie, odnowienie zasobów, tworów i skJadni-

ków siedlisk chronionych;  
2) obowiązuje ochrona nastę”ujących siedlisk 

chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) starorzecza i inne naturalne, eutroficzne 

zbiorniki wodne (Nymphaeion i Potamogetonion), 

b) zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tri-

partiti), fluitantis), 

c) zmiennowilgotne Jąki trzę`licowe (Molinion) ｦ 

Jąki z Molinia na kredzie i glinie (Eu-Molinion), 

d) mokre Jąki uwytkowane ekstensywnie (Cirsio-

Polygonetum, Cirsietum rivularis), 

e) szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum 

pseudocyperi), 

f) nizinne Jąki ko`ne (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis),  

g) ”odmokJe Jąki eutroficzne i kalcyfilne ze 
związku (Calthion),  

h) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), 

i) Jęg jesionowo - olszowy (Fraxino ｦ Alnetum 

= Circaeo - Alnetum), 

j) olsy i Jozowiska (Alnetea glutinosae);  

3) obowiązuje ochrona: 
a) miejsc wystę”owania ”Jazów, gadów i ”ta-

ków, w tym szczególnie bJotniaków stawowych,  
b) zadrzewieL ”rzywodnych, `ród”olnych i ”rzy-

drownych,  
c) drzewa pomnikowego, wskazanego na ry-

sunku planu;  

4) zakaz: 

a) regulacji i skracania ”rzebiegu cieków wod-

nych,  

b) budowy i rozbudowy systemu melioracji od-

wadniających,  
c) dokonywania zmian w uksztaJtowaniu tere-

nu,  

d) ”rzeksztaJcania terenu w grunty orne lub 
uprawy sadownicze i ogrodnicze;  

5) do”uszcza się wyJącznie odbudowę, ”rzebu-

dowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej. 

 

§ 58Ł1Ł 2ZN - tereny zieleni objęte formami 
ochrony przyrody, dla których ustala się ”rzezna-

czenie podstawowe ｦ murawy kserotermiczne 
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stanowiące miejsca wystę”owania siedlisk i ro`lin 
chronionych.  

2. Na terenach, o którym mowa w ustŁ 1, usta-

la się zakaz zabudowyŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) obowiązuje ochrona: 
a) ”óJnaturalnych muraw i zaro`li kserotermicz-

nych (Festuco - Brometea), 

b) dotychczasowego sposobu zagospodarowa-

nia i uwytkowania terenu;  
2) zakaz dokonywania zmian uksztaJtowania te-

renu oraz stosunków wodnychŁ  
 

§ 59Ł1Ł ZL ｦ tereny lasów, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - lasy, zadrzewienia i zakrze-

wienia, zalesienia, Jąki i ”astwiska trwaJe;  
2) uzu”eJniające - grunty orne; 

3) dopuszczalne - trasy rekreacyjne, infrastruk-

tura techniczna.  

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się zakaz zabudowyŁ  

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

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) ochronie podlegają trwaJe zadarnienia, Jąki  

i pastwiska, zalesienia i zadrzewienia naskarpowe;  

2) grunty orne o nachyleniu powierzchni terenu 

większym niw 15o ”rzeksztaJcić na trwaJe uwytki 
zielone lub ”rzeznaczyć do zalesienia, zadrzewienia 
i zakrzewienia;  

3) zalesienia, gos”odarkę le`ną i rolną ”rowa-

dzić w s”osób ”rzeciwdziaJający erozji wodno - 

powietrznej;  

4) lasy ksztaJtować w s”osób zgodny z siedli-
skiem i naturalną ro`linno`cią;  

5) zakaz dokonywania caJkowitej wycinki drzew 
oraz zmian uksztaJtowania terenuŁ  

 

§ 60Ł1Ł 1ZP i 2ZP - tereny zieleni parkowej, dla 

których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ”arki, terenowe urządzenia 

s”ortu i rekreacji wraz z towarzyszącym budyn-

kiem socjalnym, plenerowe obiekty kultury, cieki  

i zbiorniki wodne, trasy rekreacyjne; 

2) uzu”eJniające ｦ usJugi gastronomii, urządze-

nia obrony cywilnej, urządzenia ”arkowania, szalet 
publiczny, infrastruktura techniczna.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ustŁ 1, usJugi gastronomii sytuować wy-

Jącznie na terenie 1źP, z zastrzeweniem ustŁ 3 ”kt 4. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-Z, KD-L, KD-P i KDW;  

2) w granicach terenu sytuować obiekty maJej 
architektury takie jak ”omniki, ”osągi, rzeuby, 
figury, tablice ”amiątkowe i inne obiekty architek-

tury ogrodowej, ”odnoszące ”restiw terenu;  

3) infrastrukturę techniczną realizować jako 
”odziemną, z wyjątkiem o`wietlenia;  

4) obowiązuje ochrona: 
a) istniejących stanowisk ro`lin chronionych 

(barwinek pospolity i bluszcz pospolity), zgodnie  

z wymogami § 15 ustŁ 3 ”kt 3,  
b) terenu grodziska, zgodnie z wymogami § 22, 
c) Cmentarza voJnierzy Radzieckich wraz z ”o-

mnikiem;  

5) zakazuje się wygradzania terenu, w tym tak-

we terenu lokalizacji usJug gastronomii;  
6) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 5%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 80%;  

7) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) za”ewnić wysokie walory architektoniczne 

zabudowy, maJej architektury i o`wietlenia; 
2) w liniach rozgraniczających terenu: 
a) do”uszcza się usytuowanie wyJącznie jedne-

go obiektu drobno”owierzchniowego usJug gastro-

nomii, z zastrzeweniem § 30 ustŁ 5,  
b) zakazuje się sytuowania maJych obiektów 

usJugowych; 
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 9 m do kale-

nicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 4 m;  

4) geometria dachów ｦ dach o kątach nachyle-

nia 35 - 40o.  

 

§ 61Ł1Ł ZS - tereny zieleni urządzonej, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL urządzona;  
2) uzu”eJniające ｦ uwytki zielone, sady i ogrody 

przydomowe, trasy rekreacyjne, infrastruktura 

techniczna.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego za-

kazuje się lokalizacji urządzeL sJuwących utrzyma-

niu ”orządku takich jak ”lacyki gos”odarcze, trze-

”aki, miejsca czasowego gromadzenia od”adów 
bytowych itp. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zagos”odarowanie terenu i kom”ozycję zie-

leni ”od”orządkować: 
a) wymogom konserwatorskim oraz ekspozycji 

zes”oJu staromiejskiego i fortyfikacji miejskich,  
b) eks”ozycji i rewaloryzacji ”ozostaJo`ci fosy 

oraz wzgórza zamkowego; 
2) obowiązuje likwidacja obiektów budowla-

nych i zieleni, zakJócających lub sz”ecących eks-

”ozycję zes”oJu staromiejskiego lub fortyfikacji 
miejskich; 

3) do”uszcza się: 
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a) zachowanie istniejących budynków z zaka-

zem ich rozbudowy i nadbudowy, z wyjątkiem 
dokonywania zmiany geometrii dachu, z zastrze-

weniem ustŁ 3 ”kt 2,  
b) tymczasowe zagospodarowanie terenu 

zgodnie z wymogami § 82 ustŁ 2  
4) zakaz: 

a) budowy nowych budynków, wiat, zadaszeL, 
szklarni it”Ł oraz innych, nadziemnych obiektów 
kubaturowych, w tym szczególnie stanowiących 
dominanty przestrzenne,  

b) dokonywania nowych nasadzeL zieleni wy-

sokiej, mogącej ograniczyć lub zakJócić eks”ozycję 
zes”oJu staromiejskiego lub fortyfikacji miejskich,  

c) wygradzania terenu i dziaJek;  
5) wskauniki zagos”odarowania: 
a) wskaunik zabudowy dziaJki ｦ istniejący,  
b) teren biologicznie czynny ｦ min. 80% tere-

nu.  

4. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) za”ewnić wysokie walory architektoniczne 
zabudowy, maJej architektury i o`wietlenia; 

2) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 
ｦ do 6 m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  

3) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 30 - 45o.  

 

§ 62Ł1Ł 1ZD i 2ZD - tereny ogrodów dziaJko-

wych, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ogrody dziaJkowe, ogrody 

rodzinne i przydomowe, sady, ogrody tematyczne 

lub kom”onowane (zielne, kwiatowe, ja”oLskie), 
cieki i zbiorniki wodne, zieleL urządzona, trwaJe 
Jąki i ”astwiska;  

2) uzu”eJniające ｦ usJugi gastronomii i usJugi 
kultury, terenowe urządzenia s”ortu i rekreacji, 
trasy rekreacyjne, sezonowe bazy turystyczne, 

urządzenia ”arkowaniaŁ 
2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1, na terenie oznaczonym symbo-

lem: 

1) 1ZD - usJugi gastronomii i kultury sytuować 
wyJącznie w wiewy wodociągowej, z uwzględnie-

niem wymogów § 21; 
2) 2ZD - nie do”uszcza się lokalizacji ”rzezna-

czenia uzu”eJniającegoŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z dróg KŚ-D, KD-P, KDW lub przez 

dziaJki sąsiednie; 
2) na terenie oznaczonym symbolem 1ZD: 

a) do”uszcza się wyJącznie sytuowanie kubatu-

rowych obiektów budowlanych o ”owierzchni 
zabudowy do 25 m2, z wyjątkiem wiewy wodocią-
gowej,  

b) obowiązuje wykorzystanie wiewy wodocią-
gowej jako wiewy widokowej;  

3) wskauniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 15%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 70%; 

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 

ｦ do 3 m do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej  
i do 6,0 m do najwywej ”oJowonego ”unktu, z wy-

jątkiem istniejącej wiewy wodociągowej, dla której 
nalewy zachować dotychczasową wysoko`ć;  

2) geometria dachu ｦ dach o kątach nachylenia 

do 45o. 

 

§ 63Ł1Ł 1ZC - teren cmentarza, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cmentarz nieczynny;  

2) uzu”eJniające ｦ zieleL urządzonaŁ  
2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się zakaz zabudowyŁ  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z drogi KDW i KD-P;  

2) za”ewnić ”owiązania komunikacyjne terenu 
trasami rekreacyjnymi z terenem 1ZP;  

3) kom”ozycję ”rzestrzenną cmentarza oraz zie-

leni dostosować do wymogów konserwatorskich 
oraz wymogów § 20;  

4) do”uszcza się ”rzywrócenie uwytkowania 
cmentarza wydowskiego oraz lokalizację obiektów 
maJej architektury i urządzeL towarzyszących ”od-

stawowemu przeznaczeniu terenu.  

 

§ 64Ł1Ł 2ZC ｦ teren cmentarza, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cmentarz czynny, obiekty  

i urządzenia związane z obsJugą cmentarza;  
2) uzu”eJniające ｦ zieleL urządzonaŁ  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z drogi KD-D, KD-P i KDW;  

2) obowiązuje ochrona i rewaloryzacja histo-

rycznego zaJowenia architektoniczno ｦ przestrzen-

nego cmentarza obejmującego historyczny ukJad 
dróg cmentarnych, ukJad obiektów cmentarnych 
(ka”lic, ka”liczek, krzywy, ”osągów), zabytkowe 
nagrobki oraz kom”ozycję zieleni, w tym szczegól-

nie starodrzewu gJównej alei li”owej;  
3) kom”ozycję ”rzestrzenną cmentarza oraz zie-

leni dostosować do wymogów konserwatorskich 
oraz wymogów § 21;  

4) wskaunik zabudowy terenu ｦ do 5%;  

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 12 m do kalenicy dachu, 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 87 – 6831 – Poz. 1282 

 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
2) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 40 ｦ 60o. 

 

§ 65Ł1Ł ZI - tereny zieleni izolacyjnej, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zadrzewienia i zakrzewienia, 

zieleL urządzona, urządzenia sJuwące ochronie aku-

stycznej;  

2) uzu”eJniające ｦ ogrody, urządzenia ”arko-

wania, infrastruktura techniczna. 

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
ustala się zakaz zabudowyŁ  

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

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zachować istniejącą zieleL wysoką;  
2) dokonać zwartych i ciągJych nasadzeL zieleni 

wysokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z nie 

mniej niw 30% udziaJem gatunków zimozielonych; 
zieleL sytuować z uwzględnieniem wymogów § 30Ł 

 

§ 66Ł1Ł WS ｦ tereny wód powierzchniowych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe 
ｦ cieki i zbiorniki wodne, urządzenia gos”odarki 
wodnej oraz związane z gos”odarką rybacką, re-

kreacją i wy”oczynkiemŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zakazuje się skracania ”rzebiegu koryta rzeki 

BiaJa i Potoku Kolnowickiego;  

2) wzmocnić obudowę biologiczną strefy ”rzy-

brzewnej cieków i zbiorników wodnych; 
3) urządzenia związane z rekreacją i wy”oczyn-

kiem sytuować w s”osób za”ewniający ochronę 
siedlisk chronionych, o których mowa w § 57Ł  

 

RozdziaJ 6 

Tereny komunikacji 

 

§ 67.1. 1KS ｦ tereny urządzeL komunikacji, dla 

których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ stacja ”aliw, miejsce obsJugi 

”odrównych (MOP);  
2) uzu”eJniające ｦ usJugi gastronomii, handel 

detaliczny, urządzenia ”arkowaniaŁ  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zjazd ｦ z drogi KD-Z lub KD-L; 

2) zabrania się sytuowania no`ników reklamo-

wych niezwiązanych z ”rzeznaczeniem ”odsta-

wowym lub uzu”eJniającym;  
3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

4) linia zabudowy nieprzekraczalna - 20 m od 

krawędzi jezdni drogi KŚ-G oraz 10 m od krawędzi 
jezdni drogi KD-Z i KD-L. 

3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, 
obowiązują nastę”ujące zasady ksztaJtowania za-

budowy: 

1) bryJa budynku horyzontalna, o wysokich wa-

lorach architektonicznych; 

2) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 
ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9 m do naj-

wywej ”oJowonego ”unktuŁ  
 

§ 68Ł1Ł 2KS ｦ tereny urządzeL komunikacji, dla 

których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ urządzenia ”arkowania, sza-

let publiczny; 

2) uzu”eJniające ｦ usJugi gastronomii, handel 
detaliczny. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ustŁ 1, zakazuje się sytuowania ”rzezna-

czenia uzu”eJniającego na terenach ”oJowonych  
w sąsiedztwie terenu 2źC i UOŁ  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) na terenie usytuowanym w strefie B ochrony 

konserwatorskiej, o której mowa w § 19, na-

wierzchnię i wystrój terenu dostosować do wy-

mogów konserwatorskich; 

2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 5%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%;  

3) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 8 m od 

krawędzi jezdni drogi KŚ-Z i KD-L oraz 6 m od 

krawędzi jezdni drogi KŚ-D.  

4. Śla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastę”ujące zasady ksztaJtowania za-

budowy:  

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytuować w for-

mie maJych obiektów usJugowych; walory architek-

toniczne obiektów dostosować do wymogów kon-

serwatorskich;  

2) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 
ｦ 1 kondygnacja nadziemna i do 6 m do najwywej 
”oJowonego ”unktu;  

3) geometria dachu ｦ dach s”adzisty o kątach 
nachylenia 35 - 45o.  

 

§ 69Ł1Ł 3KS ｦ teren urządzeL komunikacji, dla 

którego ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - garawe na samochody osobo-

we, parking wielopoziomowy; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) garawe na samochody osobowe sytuować  

w zes”oJach liczących nie mniej niw 4 garawe in-

dywidualne;  

2) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi;  
3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  
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b) teren biologicznie czynny ｦ min. 5%.  

3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych takich jak garawe blaszane, skJadane 
z gotowych elementów, lub innych o niskiej este-

tyce wyglądu zewnętrznego;  
2) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych:  

a) przeznaczenia podstawowego - do 2 kondy-

gnacji nadziemnych i do 8 m do najwywej ”oJowo-

nego punktu,  

b) przeznaczenia dopuszczalnego ｦ do 3 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 12 m do kalenicy dachu; 

3) geometria dachu ｦ dach o kątach nachylenia 
do 40o.  

 

§ 70Ł1Ł KP ｦ teren placu publicznego, dla któ-
rego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ ogólnodostę”ny ”lac ”ublicz-

ny stanowiący rynek starego miasta;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) za”ewnić: 
a) atrakcyjnie skom”onowaną ”rzestrzeL rynku 

”od względem funkcjonalnym z wydzieloną strefą 
”lacu, ciągów ”ieszych i zieleni,  

b) wysokie walory uwytkowe i estetyczne maJej 
architektury, o`wietlenia oraz nawierzchni terenu  
z od”owiednim dla stref zrównicowaniu rysunkiem, 
fakturą i barwą;  

2) w granicach terenu sytuować obiekty maJej 
architektury ”odnoszące ”restiw terenu, w tym 
szczególnie odtworzyć fontannę w jej historycz-

nym usytuowaniu;  

3) zieleL sytuować w s”osób kom”onowany,  
z uwzględnieniem eks”ozycji zabytkowych figur,  
o których mowa w § 21 ustŁ 2 ”kt 1-2;  

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

mowych wyJącznie w formie sJu”ów reklamo-

wych, zgodnie z § 26 ”kt 3, o wysoko`ci nie 
większej niw 2ł3 wysoko`ci zabytkowych figur;  

5) teren biologicznie czynny ｦ do 10% po-

wierzchni terenu.  

 

§ 71Ł1Ł KD-G ｦ tereny dróg publicznych, wo-

jewódzkich i ”owiatowych, dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy gJównej (G);  
2) uzu”eJniające ｦ trasy rowerowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) szeroko`ć ”asa drogowego: 
a) drogi wojewódzkiej minŁ 30 m,  
b) drogi powiatowej min. 25 m;  

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 10% po-

wierzchni terenu;  

3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej re-

lacji BiaJa ｦ Solec i BiaJa - Olbrachcice; dopuszcza 

się usytuowanie tras rowerowych na innych od-

cinkach dróg w dostosowaniu do ”otrzeb;  
4) zieleL ”rzydrowną sytuować w formie sz”ale-

ru drzew, z zastrzeweniem ustŁ 5;  
5) na odcinkach dróg ”oJowonych w strefie 

ochrony eks”ozycji stosować ustalenia § 17;  
6) zakaz lokalizacji zjazdów indywidualnych  

i ”ublicznych na nieruchomo`ci ”lanowane do 
zabudowy, ”oJowone ”rzy drodze, z wyjątkiem 
zjazdów na drogi dojazdowe do gruntów rolnych  
i le`nychŁ  

 

§ 72Ł1Ł KD-Z ｦ tereny dróg publicznych, po-

wiatowych i gminnych, dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe - droga-ulica klasy zbiorczej (Z);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rowerowe, urządzenia 
parkowania.  

2. W ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego 
urządzenia ”arkowania sytuować wyJącznie  
w ulicach o ”asie drogowym o szeroko`ci 20 m  
i większejŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) parametry drogi-ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ min. 20 m,  

z zastrzeweniem ustŁ 4,  
b) chodniki na terenie zabudowanym miasta ｦ 

min. jednostronny; 

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 10% po-

wierzchni terenu;  

3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej re-

lacji BiaJa ｦ _micz, BiaJa - Ligota Bialska i BiaJa ｦ 

Pręwyna; do”uszcza się usytuowanie tras rowero-

wych w innych drogach w dostosowaniu do po-

trzeb;  

4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, 

o których mowa w § 18 - 19, parametry, na-

wierzchnię i wystrój ulicy dostosować do wymo-

gów konserwatorskich; 
5) zieleL ”rzydrowną sytuować w formie sz”ale-

ru drzew, z zastrzeweniem ustŁ 6; zachować i uzu-

”eJnić istniejące sz”alery drzew wskazane na ry-

sunku planu;  

6) na odcinkach dróg ”oJowonych w strefie 
ochrony eks”ozycji stosować ustalenia § 17Ł  

 

§ 73Ł1Ł KD-L ｦ tereny dróg publicznych, po-

wiatowych i gminnych, dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy lokalnej (L);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rekreacyjne, urządzania 
parkowania. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
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1) parametry drogi ｦ ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 12 m do  

15 m, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) chodnik ｦ min. jednostronny;  

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 5% po-

wierzchni terenu;  

3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej re-

lacji BiaJa ｦ WasiJowice oraz w ulŁ Szonowice; 
dopuszcza się usytuowanie tras rowerowych  
w innych drogach w dostosowaniu do potrzeb; 

4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, 

o których mowa w § 18 - 19, parametry, na-

wierzchnię i wystrój ulicy dostosować do wymo-

gów konserwatorskich; 
5) zieleL ”rzydrowną sytuować w formie sz”ale-

ru drzew lub zieleni urządzonej;  
6) do”uszcza się na”rzemienne sytuowanie 

sz”alerów drzew z urządzeniami ”arkowaniaŁ  
 

§ 74Ł1Ł KD-D ｦ tereny dróg publicznych, po-

wiatowych i gminnych, dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy dojazdowej 

(D);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rekreacyjne, urządzenia 
parkowania. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) parametry drogi-ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 10 m do  

15 m, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) chodniki, trasy rowerowe ｦ w zalewno`ci od 
potrzeb;  

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 5% po-

wierzchni terenu;  

3) zieleL ”rzydrowną sytuować w formie sz”ale-

ru drzew lub zieleni urządzonej;  
4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, 

o których mowa w § 18 - 19, parametry, na-

wierzchnię i wystrój ulicy dostosować do wymo-

gów konserwatorskichŁ  
 

§ 75Ł1Ł KD-P - tereny dróg publicznych, gmin-

nych, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ulice piesze, ulice pieszo ｦ 

jezdne;  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rekreacyjne.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) parametry ulicy ｦ szeroko`ć ”asa drogowe-

go: 

a) ulice pieszo-jezdne ｦ od 5 m do 10 m,  

b) ulice piesze - od 3 m do 6 m;  

2) dla ulic pieszo-jezdnych ustala się: 
a) ulicę za”ewniającą zjazd na dziaJki budowla-

ne realizować jako drogę ”owarową, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

b) ulica ”osiadająca dwustronne ”owiązania  
z drogamiłulicami ”ublicznymi lub wewnętrznymi ｦ 

”owinna ”rowadzić ruch jednokierunkowo,  

c) jezdnię realizować bez krawęwników; na-

wierzchnię i wystrój ”osadzki dostosować do wy-

mogów bez”ieczeLstwa ruchu, w tym szczególnie 
”asy ruchu koJowego i ”ieszego zrównicować bar-

wą i fakturą nawierzchni;  
3) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, 

o których mowa w § 18 - 19, nawierzchnię i wy-

strój ulicy dostosować do wymogów konserwa-

torskich. 

 

§ 76Ł1Ł KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, dla 

których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ulice wewnętrzne;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) parametry ulicy ｦ minimalna szeroko`ć ”asa 

drogowego, ustalona na rysunku planu w nawia-

sach;  

2) dla ulic obowiązują wymogi okre`lone ”rze-

”isami odrębnymi dla drogi ”owarowej;  
3) ulicę nie za”ewniającą ”rzejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć ”lacem manewrowym o wymia-

rach wymaganych ”rze”isami odrębnymi;  
4) zieleL ”rzydrowną sytuować w formie sz”ale-

ru drzew lub zieleni urządzonejŁ  
 

§ 77Ł1Ł R(KD) ｦ rezerwa terenu pod drogi pu-

bliczne, dla którego ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ rezerwa terenu ”od drogę kla-

sy gJównej, stanowiącej ”óJnocne obej`cie drogowe 
miasta w ciągu drogi ”owiatowej nr 1205 O;  

2) dopuszczalne ｦ grunty orne i uwytki zieloneŁ  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) ”od drogę, o której mowa w ustŁ 1 ”kt 1, 

rezerwuje się ”as terenu o szeroko`ci 25 m;  
2) do czasu realizacji drogi obowiązuje nakaz 

zachowania dotychczasowego sposobu zagospo-

darowania i uwytkowania terenu;  
3) realizacja drogi, w ”rzy”adku wystą”ienia 

takiej ”otrzeby, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  
4) w granicach chronionego Krajobrazu DOLINY 

BIAIśJ drogę ”rowadzić na estakadzie, w s”osób 
za”ewniający zachowanie ciągJo`ci korytarza eko-

logicznego. 

 

RozdziaJ 7  
Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 78Ł1Ł E - tereny urządzeL elektroenergetycz-

nych, dla których ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ stacje transformatorowe.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
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1) w strefach ochrony konserwatorskiej, o któ-
rych mowa § 18-19, obowiązuje: 

a) zakaz wygradzania terenów, o których mowa 
w ust. 1,  

b) nakaz dostosowania ksztaJtu i architektury 
obiektów do wymogów konserwatorskich; 

2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

10%; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi;  
4) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 

ｦ do 1 kondygnacji nadziemnej oraz do 6 do naj-

wywej ”oJowonego ”unktuŁ  
 

§ 79Ł1Ł W ｦ tereny urządzeL wodociągowych, 

dla których ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe - 
urządzenia lub zes”oJy urządzeL ”oboru wody, 
urządzenia uzdatniania, magazynowania i ”rzesyJu 
wody wraz z obiektami i urządzeniami towarzy-

szącymi, związanymi z eks”loatacją i obsJugą uję-
cia wody. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania i zabudowy terenów, o których mowa w 
ust. 1: 

1) teren zagos”odarować zielenią urządzoną;  
2) dla terenu obowiązują takwe ustalenia § 27;  
3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%; 

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi;  
5) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 

ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych oraz do 9 m do 

najwywej ”oJowonego ”unktuŁ 
 

§ 80Ł1Ł 1K i 2K ｦ tereny urządzeL kanalizacyj-

nych, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ instalacje oczyszczalnia i prze-

syJu `cieków wraz z obiektami i urządzeniami towa-

rzyszącymi, związanymi z eks”loatacją i obsJugą 
oczyszczalni, zlewni lub ”rze”om”owni `cieków;  

2) uzu”eJniające ｦ produkcja energii.  

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ustŁ 1, ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytu-

ować wyJącznie na terenie 2KŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania i zabudowy terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) do”uszcza się ada”tację istniejącej oczysz-

czalni `cieków, oznaczonej symbolem 1K, na 
”rze”om”ownię `cieków;  

2) do”uszcza się ”rzerzut `cieków na oczysz-

czalnię `cieków w Prudniku;  
3) na terenie 1K, od strony terenu oznaczonego 

symbolem Uź, sytuować zieleL izolacyjną;  
4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi;  
6) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych 

ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9 m do naj-

wywej ”oJowonego ”unktuŁ 
 

§ 81Ł1Ł T ｦ teren urządzeL telekomunikacyj-

nych, dla którego ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ urządzenia telekomunikacyjne (zgodnie 
z § 4 ustŁ 2 ”kt 34)Ł  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania i zabudowy terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) teren zagos”odarować zielenią niską;  
2) wskauniki zagos”odarowania i zabudowy te-

renu: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60% powierzchni 

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

wierzchni dziaJki;  
3) wysoko`ć obiektów budowlanych ｦ do 55 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktuŁ 
 

DziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 82Ł1Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ”lanu obowiązuje dotych-

czasowy s”osób ich zagos”odarowania, urządze-

nia i uwytkowania, je`li nie narusza on wymogów 
”rze”isów odrębnychŁ 

2. Śo”uszcza się tymczasowe zagos”odarowa-

nie, urządzenie i uwytkowanie terenów oznaczo-

nych symbolami: 

1) US i KP - związane z organizacją im”rez ma-

sowych, na czas ich trwania;  

2) UK i 2KS ｦ związane z organizacją im”rez 
kulturalnych lub okoliczno`ciowych, na czas ich 

trwania; 

3) 1ZP, ZS, 1-3U, 1PU i KP - urządzeniami 
ogródków gastronomicznych, związanymi z usJu-

gami gastronomii, w tym takwe usytuowanymi na 
terenach 1U, 3U, UM, 1MU i 2MU; 

4) 1ZD i US ｦ związane z lokalizacją sezono-

wych baz turystycznych oraz sezonowych usJug 
rozrywki, w sezonie letnim.  

 

§ 83Ł1Ł Ustala się wysoko`ć stawki ”rocento-

wej, na ”odstawie której ustala się o”Jatę w ”rzy-

”adku zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzro-

sJa w związku z uchwaleniem ”lanu, dla terenu 
oznaczonego symbolem: 

1) MN, MNp, MZ, MW i MU ｦ na 25%; 

2) UM, U, RP, PP, PU, ZP, ZS, ZD, KS, KD-G, 

KD-Z, KD-L, KD-D, KD-P i KDW ｦ na 30%. 

2. Nie ustala się stawki ”rocentowej dla ”ozo-

staJych terenów objętych ”lanem, ”oniewaw s”o-

sób ich ”rzeznaczenia nie ulegnie zmianieŁ 
3. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  
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w ”rzy”adku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obieranaŁ  

 

§ 84Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
tracą moc ustalenia: 

1) miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta BiaJa zatwierdzonego uchwaJą 

Nr XVIIł170ł2000 Rady Miejskiej w BiaJej z dnia 
31 marca 2000 r., opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego Nr 36, ”ozŁ 
192 z dnia 8 czerwca 2000 r.; 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego miasta BiaJa ｦ tereny mieszka-

niowe, rejon ul. Kochanowskiego - Opolskiej, za-

twierdzonego uchwaJą Nr XXVIIł302ł2001 Rady 
Miejskiej w BiaJej z dnia 28 czerwca 2001 rŁ o”u-

blikowanego w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego Nr 66 poz. 500 z dnia 31 lipca 

2001 r.  

 

§ 85Ł Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ  
 

§ 86Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi BiaJejŁ  
 

§ 87Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 

 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVł284ł09 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 

Stwierdzenie zgodno`ci planu miejscowego  
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  

 

Rada Miejska w BiaJej stwierdza zgodno`ć ”ro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta BiaJa z ustaleniami ｭStudium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy BiaJaｬ zatwierdzonego 
uchwaJą Nr XXł235ł08 Rady Miejskiej w BiaJej  
z dnia 28 listopada 2008 r. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXVł284ł09 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w BiaJej o sposo-

bie rozpatrzenia uwag, o których mowa w artŁ 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), wniesionych ”rzez oso-

by fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie ”osiadające osobowo`ci ”rawnej do ”rojektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta BiaJa 

 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta BiaJa w dniach od 3 li”ca 
do 31 li”ca 2009 rŁ, a takwe w okresie 14 dni od 
dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, osoby ”rawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-

jące osobowo`ci ”rawnej wniosJy 2 uwagiŁ Wnie-

sione do ”rojektu ”lanu uwagi zostaJy roz”atrzone 
”rzez Burmistrza BiaJej dnia 17 sier”nia 2009 rŁ 
Obie uwagi zgJoszone do ”rojektu ”lanu zostaJy 
uwzględnione ”rzez Burmistrza BiaJejŁ  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ 
zmŁ), Rada Miejska w BiaJej, ”o za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza BiaJej, uznaje za 
bez”rzedmiotowe ”ostę”owanie w s”rawie roz”a-

trzenia uwag.  

 

34 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXVł284ł09 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 31 sierpnia 2009 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 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ1  
pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 
1591 z ”óunŁ zmŁ: z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 

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

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

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217  

i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 

1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  

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

poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, 

poz. 666), Rada Miejska w BiaJej ”rzyjmuje nastę”u-

jące rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne Gminy BiaJa, oraz o zasadach ich 
finansowania: 

1. Inwestycje ujęte wwŁ ”lanie miejscowym za-

gos”odarowania ”rzestrzennego miasta BiaJa, któ-
re nalewą do zadaL wJasnych gminy, obejmują: 

1) budowę gminnych dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych; 
2) rozbudowę wodociągu komunalnego; 
3) rozbudowę miejskiego systemu kanalizacyj-

nego; 

4) realizację terenów ogólnodostę”nej zieleni 
parkowej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
zadaL gminnych, zgodnie z ”rze”isami o finansach 
publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy BiaJa; w kolejnych latach ”o 
uchwaleniu ”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki na 
realizację zadaL gminnych w zakresie dróg i infra-

struktury technicznej, z uwzględnieniem docho-

dów z ”odatku od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, ”odatków i o”Jat adiacenckich; 
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 ”ublicz-

no ｦ prywatne). 

3Ł Realizacja wwŁ 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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UCHWAIA NR NR XXXIł252/09 

RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 z dnia 16 wrze`nia 2009 rŁ 
  

zmieniająca uchwaJę Nr XIł76ł07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 rŁ  
w sprawie ustalenia wysoko`ci stawek opJat za zajęcie pasa drogowego 

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2007 rŁ Nr 19, ”ozŁ 115 z ”óunŁ zm.) i art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, 

”ozŁ 1591 z ”óunŁ zm.), Rada Miejska w Kolonow-

skiem uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł W uchwale Nr XIł76ł07 Rady Miejskiej  
w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r.  

w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawek o”Jat za 
zajęcie ”asa drogowego ”o ustŁ 2 dodaje się  
ust. 2a w brzmieniu "stawki okre`lone w § 1  
ust. 2 obniwa się o 90% w ”rzy”adku umieszcze-

nia w drodze urządzeL wodociągowych i kanaliza-

cyjnych". 


