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1085 

UCHWAIA NR XLIIł492ł09 

 RADŹ MIASTA KĘDźIERźYN - KOtLE 

 

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Kędzierzyn - Koule w zakresie dotyczącym czę`ci osiedla SJawięcice 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

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

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

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

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

poz. 1413) oraz w związku z uchwaJą Nr XXIIIł 
245ł08 Rady Miasta Kędzierzyn - Koule z dnia  
29 lutego 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - 

Koule w zakresie dotyczącym czę`ci osiedla SJawię-
cice, Rada Miasta Kędzierzyn - Koule, ”o stwierdze-

niu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego  
w granicach administracyjnych miasta Kędzierzyn - 

Koule, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXIXł346ł2000 Rady 
Miasta Kędzierzyn - Koule z dnia 28 wrze`nia 2000 r. 

uchwala, co następuje: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Kędzie-

rzyn - Koule w zakresie dotyczącym czę`ci osiedla 
SJawięciceŁ 

2Ł Granice obszaru objętego uchwaJą oznaczo-

no na rysunku planu w skali 1:1000. 

3Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 
1) rysunek ”lanu, o którym mowa w ustŁ 2, 

stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-

Jącznik nr 2Ł 
 

§ 2Ł W ”lanie nie w”rowadza się ustaleL w za-

kresie: 

1) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym 
terenów górniczych, a takwe narawonych na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych, ze względu na brak 
wystę”owania takich terenów i obiektów; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów, ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takiego 

zagospodarowania. 
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§ 3Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) budowli sJuwącej reklamie - nalewy ”rzez to 

rozumieć wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenie reklamowe, które nie jest 
budynkiem lub obiektem maJej architektury w ro-

zumieniu ustawy Prawo budowlane; 

2) celu publicznym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomo`ciami; 
3) dziaJce budowlanej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć dziaJkę budowlaną w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granicę dziaJki, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje gJówny wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

5) klasie drogi - rozumie się ”rzez to ”rzy”o-

rządkowanie drodze od”owiednich ”arametrów 
technicznych, wynikających z cech funkcjonal-

nych; 

6) liczbie kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć liczbę kondygnacji nadziemnych; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym do”uszcza się wznoszenie budynków za 
wyjątkiem: czę`ci ”odziemnych obiektów budow-

lanych, balkonów, galerii, werand, tarasów, scho-

dów zewnętrznych, wykuszy, loggi, oka”ów, 
gzymsów, zadaszeL nad wej`ciami do budynków 
oraz ulic wewnętrznych, ciągów ”ieszych, `ciewek 
rowerowych i odkrytych miejsc postojowych, linii 

”rzesyJowych i sieci uzbrojenia terenu, do”uszcza 
się ”rzekroczenie tej linii ”rzez takie elementy jak: 
gzymsy, balkony, tarasy, wykusze i ganki jednak 

nie więcej niw o 1,5 m; 
8) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, na 

której nalewy zlokalizować jedną z elewacji, z za-

strzeweniem iw do”uszcza się cofnięcia zabudowy 

na dJugo`ci nie większej niw 20% dJugo`ci elewacji 
oraz wysunięcia o nie więcej niw 1,5 metra ele-

mentów takich jak balkony, schody, podjazdy, 

okapy; 

9) obszarze zabudowanym - nalewy ”rzez to ro-

zumieć obszar zajęty ”rzez budynek lub budynki, 

ograniczony zewnętrznym obrysem `cian ze-

wnętrznych w jego rzucie o największej ”o-

wierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie `cian 
zewnętrznych; 

10) odnawialnym uródle energii ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć uródJo wykorzystujące w ”rocesie 
”rzetwarzania energię wiatru, gotermalną, ”ozy-

skiwaną z biomasy oraz energię od”adową (n”Ł:  
z klimatyzacji); 

11) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię terenu bio-

logicznie czynną w rozumieniu roz”orządzenia 

Ministra Infrastruktury w s”rawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny od”owiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

13) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć zabudowaną ”owierzchnię dziaJki zajętą 
”od budynki lub budowle za wyjątkiem dróg, li-
czone w ich zewnętrznym obrysie `cian ”rzyzie-

mia; 

14) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi; 

15) przeznaczeniu terenu ｦ s”osób zagos”oda-

rowania lub ty” dziaJalno`ci do”uszczony na da-

nym terenie; 

16) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, stanowiący zaJącznik do 
planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

17) symbolu terenu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
literowe i/lub numeryczne i literowe oznaczenie 

poszczególnych terenów, identyfikujące te tereny  
i ich przeznaczenie w niniejszej uchwale; 

18) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć fragment 

planu, wyznaczony na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi oraz okre`lony symbolem litero-

wym i/lub numerycznym i literowym; 

19) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi nie”owodujące uciąwliwo`ci dla 
otoczenia oraz drobne usJugi rzemiosJa takie jak: 
fryzjer, szewc, krawiec; 

20) usJugach sportu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty i urządzenia s”ortu i rekreacji; 

21) ustawie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustawę 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zm.); 

22) urządzeniach towarzyszących infrastrukturze 

technicznej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiekty  
i urządzenia sJuwące: zao”atrzeniu w wodę, od”ro-

wadzaniu i oczyszczaniu `cieków oraz wód o”ado-

wych i roztopowych, gospodarce odpadami, zaopa-

trzeniu w energię elektryczną, gazową i cie”lną oraz 
Jączno`ci; 

23) urządzeniach towarzyszących obiektom bu-

dowlanym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia 

techniczne za”ewniające mowliwo`ć uwytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: drogi 

wewnętrzne, ciągi ”iesze, ”ieszo-jezdne i rowerowe, 

miejsca postojowe, parkingi, obiekty i urządzenia 

maJej architektury, ogrodzenia, ”lace ”od `mietniki, 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wyJą-
czeniem stacji bazowych telefonii komórkowej w 
formie wolno stojących sJu”ów, masztów, wiew, it”Ł;  

24) zabudowie gospodarczej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wolnostojące budynki gos”odarcze; 

25) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolno stojącą lub bliuniaczą usytu-

owaną na wydzielonych dziaJkach, gdzie w ra-
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mach jednego budynku wystę”ują nie więcej niw  
2 lokale mieszkalne; 

26) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę mieszkaniową, 
gdzie w ramach jednego budynku wystę”ują nie 
mniej niw 3 lokale mieszkalne; 

27) zabudowie usJugowej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć zabudowę, w ramach której ”rowadzone 

mogą być dziaJalno`ci zakwalifikowane do usJug 
wedJug Polskiej Klasyfikacji ŚziaJalno`ci, z wyJącze-

niem dziaJalno`ci wymagających lub mogących wy-

magać ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko, w tym 

mŁinŁ administracja, biura (n”Ł: biura tJumaczeL, 
agencji artystycznych, informatyki, badania rynku  

i o”inii ”ublicznej, obsJugi nieruchomo`ci, obsJugi 
prawnej, rachunkowej, księgowej i kontroli ksiąg, 
”o`rednictwa finansowego, ”racownie ”rojektowe, 

pozyskiwanie personelu i rekrutacja pracowników, 
studia reklamy, usJugi fotograficzne, usJugi sekretar-

skie), gastronomia, handel detaliczny w obiektach  

o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, instytucje go-

s”odarcze, kultura i rozrywka, o`wiata, o”ieka s”o-

Jeczna, zdrowie, rzemiosJo, s”ort i rekreacja, stowa-

rzyszenia, ubez”ieczenia, związki i izby zawodowe 
oraz gos”odarcze, a takwe inne, których wymienione 
dziaJalno`ci nie dotyczą bez”o`rednio lub ”o`rednio, 
a mają charakter usJug; 

28) zieleni urządzonej - nalewy ”rzez to rozu-

mieć zieleL niską, `redniowysoką i wysoką z do-

puszczeniem miejsc rekreacji i wypoczynku, alejek 

s”acerowych, zbiorników, oczek i cieków wod-

nych, obiektów maJej architektury i ”odobnych; 

29) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię caJkowitą 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, 
istniejących na danej dziaJce, do ”owierzchni 
dziaJki; 

30) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć odlegJo`ć w rzucie ”rosto”adJym ”omiędzy 

najwywej ”oJowonym elementem budynku, a ”o-

ziomem terenu. 

 

§ 4Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

oznaczone w planie symbolami terenu 1MN ｦ 

84MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usJugami ｦ oznaczone w planie symbolami terenu 

1MN/U ｦ 11MN/U; 

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

wielorodzinna ｦ oznaczone w planie symbolami 

terenu 1MN/MW ｦ 2MN/MW; 

4) zabudowa usJugowa ｦ oznaczone w planie 

symbolem terenu U; 

5) zieleL urządzona ｦ oznaczone w planie sym-

bolami terenu 1ZP ｦ 4ZP; 

6) zieleL urządzona z usJugami s”ortu ｦ ozna-

czone w planie symbolami terenu 1ZP/US ｦ 

3ZP/US; 

7) infrastruktura techniczna ｦ gaz ｦ oznaczony 

w planie symbolem G; 

8) infrastruktura techniczna ｦ kanalizacja ｦ 

oznaczone w planie symbolami terenu 1K ｦ 2K; 

9) drogi dojazdowe ｦ oznaczone w planie sym-

bolami terenu 1KDD ｦ 29KDD; 

10) węzeJ drogowy ｦ oznaczone w planie sym-

bolem terenu KDS; 

11) drogi pieszo-jezdne ｦ oznaczone w planie 

symbolami terenu 1KDPJ ｦ 14KDPJ; 

12) ciąg pieszy ｦ oznaczone w planie symbo-

lem terenu KDP; 

13) plac ｦ oznaczone w planie symbolem tere-

nu KP; 

14) drogi wewnętrzne ｦ oznaczone w planie 

symbolami terenu 1KDW ｦ 9KDW. 

2. Na kawdym z terenów zakazuje się ”rzezna-

czeL innych niw te, które są dla niego ustalone w 

planie. 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ustŁ 2, nie 
dotyczy urządzeL towarzyszących obiektom bu-

dowlanym oraz urządzeL towarzyszących urządze-

niom infrastruktury technicznej. 

 

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) ”rzeznaczenie terenów; 
6) zabudowa istniejąca, dla której do”uszcza 

się ”rzebudowę i remont; 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku 

”lanu mają charakter informacyjny. 

 

§ 6Ł W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) usytuowanie urządzeL i budowli infrastruktu-

ry technicznej nie wymaga zachowania wyznaczo-

nych na rysunku ”lanu obowiązujących i nie”rze-

kraczalnych linii zabudowy; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-

czasowych, magazynów i skJadów it”Ł; 
3) obowiązuje zakaz lokalizacji wielkoformato-

wych reklam oraz wolno stojących no`ników rekla-

mowych o ”owierzchni tablicy większej niw 6 m2; 

4) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących 

no`ników reklamowych w liniach rozgraniczają-
cych dróg, za wyjątkiem oznakowaL informacyj-

nych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice 

informacyjne ”romujące miasto, region, walory 
przyrodnicze, turystyczne, kulturowe itp.; 
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5) obowiązują dachy o kącie nachylenia gJów-

nych ”oJaci dachu od 30º - 45º; 
6) do”uszcza się dachy wyJącznie w kolorach 

brązu, czerwieni oraz czarne; 
7) do”uszcza się elewacje wyJącznie w kolo-

rach bieli, wóJci, czerwieni oraz brązu; 

8) dla wyznaczonych na rysunku planu istnieją-
cych budynków, zlokalizowanych ”oza liniami 
nieprzekraczalnymi i obowiązującymi zabudowy, 
do”uszcza się wyJącznie remont i ”rzebudowęŁ 

 

§ 7Ł W zakresie ochrony i ksztaJtowania `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) obowiązuje wymóg stosowania rozwiązaL 

mających na celu minimalizację uciąwliwo`ci s”o-

wodowanych ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”o-

darczej w celu ochrony powietrza atmosferyczne-

go, gleb, wód ”owierzchniowych i gruntowych 

oraz klimatu akustycznego; 

2) obowiązuje zakaz od”rowadzania nieczysz-

czonych `cieków do wód ”owierzchniowych, 
gruntowych i gruntu; 

3) do”uszcza się retencjonowanie czystych 
wód deszczowych na terenie wJasnym inwestora  

i wykorzystanie ich do nawadniania terenów ziele-

ni oraz do celów gos”odarczych; 
4) obowiązuje zakaz ”rowadzenia na”owietrz-

nych linii infrastruktury technicznej; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej w formie wolno stojących 

sJu”ów, masztów, wiew it”; 
6) obowiązują nastę”ujące standardy akustycz-

ne okre`lone ”rze”isami szczególnymi: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN ｦ 

84MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,  

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MNłU 
ｦ 11MN/U, U jak dla zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej, 
c) dla terenów oznaczonych symbolami: 

1MN/MW ｦ 2MN/MW jak dla zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego. 

 

§ 8Ł W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej obowiązuje wymóg ”rze”rowadzenia ratowni-

czych badaL wyko”aliskowych w ”rzy”adku wy-

stą”ienia zabytków archeologicznychŁ 
 

§ 9Ł W zakresie zasad ksztaJtowania ”rzestrzeni 

”ublicznych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) na terenach: 1KDD-29KDD, KDS, 1KDPJ-

14KŚPJ, KŚP, KP obowiązuje wymóg realizacji 
chodników, `ciewek rowerowych, obiektów maJej 
architektury, zieleni urządzonej, o`wietlenia ulicz-

nego o jednolitym gabarycie oraz kolorystyce;  

2) na terenach: 1ZP-4ZP i 1ZP/US ｦ 3ZP/US 

obowiązuje wymóg realizacji `ciewek ”ieszych i 

rowerowych, obiektów maJej architektury, zieleni 
urządzonej, o`wietlenia oraz terenowych urządzeL 
sportu i rekreacji; 

3) na terenach, o których mowa w ”kt 1, obo-

wiązuje zakaz grodzenia; 
4) w ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu 

drogowego obowiązuje wymóg stosowania rozwią-
zaL dostosowanych dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

§ 10Ł Ustala się nastę”ujące zasady dzielenia  
i Jączenia dziaJek budowlanych: 

1) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowla-

nych wyJącznie z bez”o`rednim dostę”em do wy-

znaczonych terenów ulic i dróg lub ”o”rzez inną 
dziaJkę, która jest wydzieloną geodezyjnie drogą; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej 

bez dostę”u do terenu ulicy wyJącznie w sytuacji, 

kiedy jej wydzielenie sJuwy ”owiększeniu innej 
dziaJki, mającej dostę” do ulicy; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJek budowla-

nych o ”owierzchni mniejszej niw okre`lone w ”rze”i-

sach szczegóJowych, wyJącznie w sytuacji, kiedy 

sJuwy to ”owiększeniu innej dziaJki; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJek budowlanych  

w stosunku do linii rozgraniczających dróg ustala 

się na 90° z do”uszczeniem 10° odchylenia,  
w ”rzy”adku gdy warunki terenowe i wJasno`cio-

we uniemowliwiają ”rowadzenie ”odziaJów zgodnie 
z ”rzyjętą zasadąŁ 

 

§ 11Ł Ustala się ogólne zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej: 

1) do”uszcza się nastę”ujące rodzaje obiektów 

do parkowania: 

a) garawe wolno stojące, 
b) garawe wbudowane, 
c) parkingi terenowe otwarte; 

2) obowiązują miejsca ”arkingowe na dziaJce 
budowlanej, na której zlokalizowana jest inwesty-

cja, w ilo`ci: 
a) nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na dom 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wliczając 
w to garaw, 

b) nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na 1 miesz-
kanie zabudowy wielorodzinnej, 

c) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 20 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug oraz budynków biu-

rowych; 

3) na terenach zabudowy usJugowej oraz zieleni 

urządzonej z usJugami s”ortu, do”uszcza się lokali-
zację zgru”owanych terenowych miejsc ”ostojo-

wych, tak aby ich ilo`ć a ramach kawdego z tere-

nów nie wynosiJa więcej niw 15 miejsc ”ostojo-

wych; 

4) w granicach ”arkingów terenowych obowią-
zuje urządzenie zieleni urządzonej, na ”owierzchni 

stanowiącej co najmniej 10 % powierzchni parkin-

gu; 
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5) sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowa-

dzić w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzewe-

niem pkt 7; 

6) odstę”stwa od zasady, o której mowa w ”kt 1, 

do”uszcza się wyJącznie wtedy, gdy nie ma tech-

nicznej mowliwo`ci realizacji tych ustaleL; 
7) w ”rzy”adku konieczno`ci realizacji sieci 

uzbrojenia technicznego poza liniami rozgranicza-

jącymi dróg, nalewy je ”rowadzić równolegle do 

linii zabudowy lub granic dziaJek; 
8) do”uszcza się urządzenia towarzyszące in-

frastrukturze technicznej; 

9) do”uszcza się realizację urządzeL technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 

terenach wJasnych inwestorów, bez naruszania za-

sad zabudowy i zagos”odarowania terenów okre`lo-

nych w planie;  

10) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sie-

ci uzbrojenia technicznego kolidujących z ”lano-

wanym w planie zainwestowaniem, na warunkach 

okre`lonych ”rzez administratora sieciŁ 
 

§ 12Ł W zakresie zaopatrzenia zaopatrzenie  

w wodę ustala się nastę”ujące zasady: 

1) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z sieci 
wodociągowej; 

2) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci wodociągowejŁ 
 

§ 13Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków ko-

munalnych i ”rzemysJowych obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) obowiązuje wymóg od”rowadzenia `cieków 
do kanalizacji sanitarnej; 

2) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) obowiązek ”odczyszczenia `cieków ”rzemy-

sJowych o ”rzekroczonych do”uszczalnych warto-

`ciach zanieczyszczeL, ”rzed ich w”rowadzeniem 

do kanalizacji sanitarnej; 

4) na terenie zabudowy zakazuje się ”rzydo-

mowych oczyszczalni `cieków, za wyjątkiem loka-

lizacji szczelnych atestowanych zbiorników na 
nieczysto`ci ”Jynne do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej na terenie ulicy ”rzylegającej do tego 
terenu. 

 

§ 14Ł W zakresie od”rowadzenia wód o”ado-

wych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) obowiązuje wymóg od”rowadzenia wód 
opadowych powierzchniowo lub do sieci kanaliza-

cji deszczowej na warunkach okre`lonych w ”rze-

”isach szczególnych oraz na warunkach okre`lo-

nych przez administratora sieci; 

2) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci kanalizacji deszczowej; 
3) do”uszcza się zarurowanie lub ”rzeJowenie 

otwartych rowów melioracyjnych, kolidujących  

z planowanym zainwestowaniem, na warunkach 

okre`lonych ”rzez administratora rowuŁ 
 

§ 15Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się dostawę gazu z sieci gazowej 

`redniego lub niskiego ci`nienia oraz zbiorników na 
gaz; 

2) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia. 

 

§ 16Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się sieć elektroenergetyczną ni-

skiego i `redniego na”ięcia; 

2) obowiązuje skablowanie sieci elektroenerge-

tycznych 15 kV wskazanych na rysunku planu; 

3) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci elektroenergetycznych, realizowanych 

jako sieci kablowe; 

4) do”uszcza się wykorzystanie energii elek-

trycznej do celów grzewczych; 
5) obowiązują strefy oddziaJywania na”o-

wietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego, 

`redniego i niskiego na”ięcia zgodnie z przepisami 

szczególnymi; 
6) dla stref, o których mowa w ”kt 5, obowią-

zują nastę”ujące ustalenia: 
a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem ulic, ”arkin-

gów oraz zabudowy przeznaczonej na czasowy 

pobyt ludzi, 

b) zakaz urządzania skJadów, 
c) zakaz sadzenia drzew w ”asie o szeroko`ci  

4 metrów, ”o 2 metry w obie strony od rzutu po-

ziomego skrajnego przewodu linii, 

d) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci mogącej za-

grozić trwaJo`ci linii elektroenergetycznych, 

e) dopuszcza się lokalizację ”odziemnych sieci 
uzbrojenia technicznego; 

7) istniejące sieci kolidujące z ”lanowanymi 
jezdniami nalewy ”rzeJowyć ”oza ”as jezdniŁ 

 

§ 17Ł W zakresie usJug telekomunikacyjnych 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) obowiązuje wymóg ”rowadzenia sieci tele-

komunikacyjnych wyJącznie jako sieci kablowe; 

2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

ws”ólnych kanaJach zbiorczych w ”orozumieniu ze 
wszystkimi operatorami sieci; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji ”unktowych 
obiektów ”rzekaunikowych. 

 

§ 18Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo do-

”uszcza się dostawę energii cie”lnej w o”arciu  
o zasilanie: 

1) z sieci cie”Jowniczej; 
2) gazowe; 

3) energią elektryczną; 
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4) ”aliwem staJym ”rzy wykorzystaniu ”ieców 
o s”rawno`ci energetycznej nie mniej niw 0,7 KW; 

5) energią sJoneczną; 
6) odnawialnymi uródJami energiiŁ 
 

§ 19Ł Ustala się nastę”ujące tereny dla lokali-
zacji inwestycji celu publicznego: 1KDD, 2KDD, 

3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 

10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 

15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 

20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 

25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, KDS, 

1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ, 5KDPJ, 6KDPJ, 

7KDPJ, 8KDPJ, 9KDPJ, 10KDPJ, 11KDPJ, 

12KDPJ, 13KDPJ, 14KDPJ, KDP, KP, G, 1K, 2K, 

1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP,1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US. 

 

§ 20Ł Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dla wyznaczonych w planie terenów 
ustala się stawkę ”rocentową, sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci, w wysoko`ci 5%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów 

 

§ 21Ł1Ł Śla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami terenu: 1MN ｦ 84MN, ustala się ”rze-

znaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1) na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

2) do”uszcza się zabudowę usJugową; 
3) do”uszcza się wolno stojącą zabudowę go-

s”odarczą i garawe; 
4) zabudowa usJugowa mowe wystę”ować sa-

modzielnie lub Jącznie z zabudową mieszkaniową, 
”rzy czym zabudowa usJugowa nie mowe stanowić 
więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

5) dla zabudowy usJugowej, wystę”ującej Jącznie 

z zabudową mieszkaniową, obowiązuje realizacja 

odrębnego wej`cia, tak aby czę`ć usJugowa nie byJa 
”owiązana z wej`ciem do zabudowy mieszkaniowej; 

6) do”uszcza się ”owierzchnię s”rzedawy obiek-

tów handlowych do 50 m2; 

7) obowiązują wyznaczone, zgodnie z rysun-

kiem ”lanu, obowiązujące i nie”rzekraczalne linie 

zabudowy; 

8) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-

stojącej nie mowe by mniejsza niw ｦ 600 m2; 

9) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliunia-

czej ｦ 450 m2; 

10) minimalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki wyJącznie dla zabudowy usJugowej nie mo-

we być mniejsza niw ｦ 400 m2; 

11) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej ｦ 3000 m2; 

12) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliuniaczej ｦ 2000 m2; 

13) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki wyJącznie dla zabudowy usJugowej ｦ 2000 m2; 

14) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usJu-

gowej wystę”ującej Jącznie z zabudową mieszka-

niową nie mowe być mniejsza niw dwie i nie więk-

sza niw trzy, trzecia jako ”oddasze uwytkowe; 

15) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i zabudowy usJugowej wystę”ującej 
Jącznie z zabudową mieszkaniową nie mowe być 
większa niw 12 metrów; 

16) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy 

usJugowej wystę”ującej samodzielnie nie mowe 
być większa niw dwie kondygnacje; 

17) wysoko`ć zabudowy usJugowej wystę”ują-
cej samodzielnie nie mowe być większa niw 8 me-

trów; 
18) wysoko`ć wolno stojącej zabudowy go-

s”odarczej i garawy nie mowe być większa niw 5 
metrów; 

19) maksymalny wskaunik intensywno`ci za-

budowy - 1,0;  

20) powierzchnia biologicznie czynna projekto-

wanych dziaJek budowlanych nie mowe być mniej-

sza niw 40%; 
21) obszar zabudowany nie mowe stanowić 

więcej niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej;  

22) obowiązuje lokalizowanie zabudowy w taki 
s”osób, aby elewacja frontowa budynku usytu-

owana byJa równolegle do drogi, z której wjewdwa 
się na dziaJkę, na której usytuowany jest budynek; 

23) do”uszcza się odstę”stwo od ustalenia,  

o którym mowa w ”kt 20, o nie więcej niw 5o, przy 

jednoczesnej mowliwo`ci odstę”stw stanowiących 
nie więcej niw 20% dJugo`ci elewacji frontowej; 

24) obowiązuje wymóg lokalizacji na dziaJce 
budowlanej wyJącznie jednego budynku zabudowy 

mieszkaniowej; 

25) do”uszcza się ”owierzchnię s”rzedawy 
obiektów handlowych do 50 m2; 

26) do”uszcza się lokalizację stref wej`ciowych 
do zabudowy usJugowej wyJącznie od strony tere-

nów: dróg dojazdowych, węzJa komunikacyjnego, 

dróg ”ieszo jezdnych i ciągu ”ieszego. 
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2. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
obowiązuje nastę”ująca obsJuga komunikacyjna: 

1) dla terenu 1MN od strony terenu 1KDPJ; 

2) dla terenu 2MN od strony terenu 1KDD; 

3) dla terenu 3MN od strony terenu 1KDD oraz 

ulicy SJawięcickiej; 
4) dla terenu 4MN od strony terenów 1KŚŚ  

i 27KDD; 

5) dla terenu 5MN od strony ulicy SJawięcickiej; 

6) dla terenu 6MN od strony terenu 2KDPJ; 

7) dla terenu 7MN od strony terenu 27KDD; 

8) dla terenu 8MN od strony terenów 2KŚŚ, 
27KDD i 2KDPJ; 

9) dla terenu 9MN od strony terenów 2KŚŚ, 
24KDD, 25KDD i 27KDD; 

10) dla terenu 10MN od strony terenów 1KŚŚ, 
24KDD, 26KDD i 27KDD; 

11) dla terenu 11MN od strony terenów 1KŚŚ, 
23KDD, 24KDD i 26KDD; 

12) dla terenu 12MN od strony terenów 2KŚŚ, 
23KDD, 24KDD i 25KDD; 

13) dla terenu 13MN od strony terenów 1KŚŚ, 
2KDD, 23KDD; 

14) dla terenu 14MN od strony terenów 1KŚŚ  
i 2KDD; 

15) dla terenu 15MN od strony terenów 2KŚŚ, 
20KDD, 21KDD i 14KDPJ; 

16) dla terenu 16MN od strony terenów 2KŚŚ  
i 20KDD; 

17) dla terenu 17MN od strony terenów 16KŚŚ, 
20KDD i 22KDD; 

18) dla terenu 18MN od strony terenów 2KŚŚ, 
3KDD i 16KDD; 

19) dla terenu 19MN od strony terenów 2KŚŚ, 
4KDPJ i 5KDPJ; 

20) dla terenu 20MN od strony terenów 3KŚŚ  
i 5KDPJ; 

21) dla terenu 21MN od strony terenu 5KDPJ; 

22) dla terenu 22MN od strony terenu 3KDD; 

23) dla terenu 23MN od strony terenów 3KŚŚ, 
16KDD i 6KDPJ; 

24) dla terenu 24MN od strony terenów 3KŚŚ, 
6KDPJ i 7KDPJ; 

25) dla terenu 25MN od strony terenu 7KDPJ; 

26) dla terenu 26MN od strony terenu 6KDPJ; 

27) dla terenu 27MN od strony terenów 16KŚŚ 
i 6KDPJ; 

28) dla terenu 28MN od strony terenu 7KDPJ, 

3KDD; 

29) dla terenu 29MN od strony terenów 3KŚŚ, 
16KDD i 17KDD; 

30) dla terenu 30MN od strony terenów 3KŚŚ  
i 17KDD; 

31) dla terenu 31MN od strony terenów 3KŚŚ  
i 15KDD; 

32) dla terenu 32MN od strony terenów 15KDD; 

33) dla terenu 33MN od strony terenów 3KŚŚ, 
15KDD i 8KDPJ; 

34) dla terenu 34MN od strony terenów 15KŚŚ 
i 8KDPJ; 

35) dla terenu 35MN od strony terenu 9KDPJ; 

36) dla terenu 36MN od strony terenów 4KŚŚ; 
37) dla terenu 37MN od strony terenów KŚS  

i 4KDD; 

38) dla terenu 38MN od strony terenów 3KŚŚ  
i 8KDPJ; 

39) dla terenu 39MN od strony terenu 4KDD; 

40) dla terenu 40MN od strony terenów 4KŚŚ; 
41) dla terenu 41MN od strony terenu 5KDD; 

42) dla terenu 42MN od strony terenów 5KŚŚ  
i 11KDD; 

43) dla terenu 43MN od strony terenów 5KŚŚ  
i 10KDPJ; 

44) dla terenu 44MN od strony terenów 10KŚŚ 
i 10KDPJ; 

45) dla terenu 45MN od strony terenów 10KŚPJ; 
46) dla terenu 46MN od strony terenów 6KŚŚ  

i 10KDD;  

47) dla terenu 47MN od strony terenu 6KDD  

i 12KDPJ; 

48) dla terenu 48MN od strony terenów 8KŚŚ  
i 12KDPJ; 

49) dla terenu 49MN od strony terenu 12KDPJ; 

50) dla terenu 50MN od strony terenów 7KŚŚ  
i 8KDD oraz ulicy Batorego; 

51) dla terenu 51MN od strony terenu 7KDD; 

52) dla terenu 52MN od strony terenów 7KŚŚ  
i 8KDD; 

53) dla terenu 53MN od strony terenu 8KDD; 

54) dla terenu 54MN od strony terenów 7KŚŚ, 
8KDD i 9KDD; 

55) dla terenu 55MN od strony terenu 6KDD; 

56) dla terenu 56MN od strony terenów 9KŚŚ  
i 14KDD; 

57) dla terenu 57MN od strony terenu 14KDD; 

58) dla terenu 58MN od strony terenów 6KŚŚ  
i 14KDD; 

59) dla terenu 59MN od strony terenów 6KŚŚ  
i 14KDD; 

60) dla terenu 60MN od strony terenu 6KDD; 

61) dla terenu 61MN od strony terenu 5KDD; 

62) dla terenu 62MN od strony terenu 6KDD; 

63) dla terenu 63MN od strony terenów 5KŚŚ  
i 10KDD; 

64) dla terenu 64MN od strony terenów 6KŚŚ  
i 23KDD; 

65) dla terenu 65MN od strony terenów 5KŚŚ  
i 23KDD; 

66) dla terenu 66MN od strony terenu 5KDD; 

67) dla terenu 67MN od strony terenu 4KDD; 

68) dla terenu 68MN od strony terenu 5KDD; 

69) dla terenu 69MN od strony terenu 4KDD; 

70) dla terenu 70MN od strony terenów 4KŚŚ, 
15KDD i 23KDD; 

71) dla terenu 71MN od strony terenu 15KDD; 

72) dla terenu 72MN od strony terenu 9KDPJ; 

73) dla terenu 73MN od strony terenu 15KDD; 
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74) dla terenu 74MN od strony terenu 18KDD; 

75) dla terenu 75MN od strony terenów 16KŚŚ 
i 18KDD; 

76) dla terenu 76MN od strony terenów 16KŚŚ 
i 19KDD; 

77) dla terenu 77MN od strony terenów 15KŚŚ, 
18KDD i 19KDD; 

78) dla terenu 78MN od strony terenu 15KDD; 

79) dla terenu 79MN od strony terenu 15KDD; 

80) dla terenu 80MN od strony terenu 19KDD; 

81) dla terenu 81MN od strony terenu 23KDD; 

82) dla terenu 82MN od strony terenu 19KDD; 

83) dla terenu 83MN od strony terenów 21KŚŚ 
i 23KDD; 

84) dla terenu 84MN od strony terenów 2KŚŚ, 
23KDD, 13KDPJ oraz 1KDW, 2KDW, 3KDW, 

4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW i 9KDW. 

 

§ 22Ł1Ł Śla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usJugami, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami terenu: 1MN/U ｦ 11MN/U, 

ustala się ”rzeznaczenia: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zabudowa usJugowaŁ 
2. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się wolno stojącą zabudowę go-

s”odarczą i garawe; 

2) zabudowa usJugowa mowe wystę”ować sa-

modzielnie lub Jącznie z zabudową mieszkaniową, 
”rzy czym zabudowa usJugowa nie mowe stanowić 
więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) dla zabudowy usJugowej, wystę”ującej Jącz-

nie z zabudową mieszkaniową, obowiązuje realiza-

cja odrębnego wej`cia, tak aby czę`ć usJugowa 

nie byJa ”owiązana z wej`ciem do zabudowy 
mieszkaniowej;  

4) do”uszcza się ”owierzchnię s”rzedawy obiek-

tów handlowych do 50 m2; 

5) obowiązują wyznaczone, zgodnie z rysun-

kiem ”lanu, obowiązujące i nie”rzekraczalne linie 

zabudowy; 

6) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-

stojącej nie mowe by mniejsza niw ｦ 600 m2; 

7) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliunia-

czej ｦ 450 m2; 

8) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki wyJącznie dla zabudowy usJugowej nie mowe by 
mniejsza niw ｦ 400 m2; 

9) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej ｦ 2000 m2; 

10) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliuniaczej ｦ 1000 m2; 

11) maksymalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki wyJącznie dla zabudowy usJugowej ｦ 2000 m2; 

12) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usJu-

gowej, wystę”ującej Jącznie z zabudową mieszka-

niową, nie mowe być mniejsza niw dwie i nie więk-

sza niw trzy, trzecia jako ”oddasze uwytkowe,  
z zastrzeweniem pkt 14; 

13) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i zabudowy usJugowej, wystę”ującej Jącznie 

z zabudową mieszkaniową, nie mowe być większa 

niw 12 metrów, z zastrzeweniem ”kt 15; 
14) na terenach 2MN/U i 3MN/U liczba kondy-

gnacji nadziemnych nie mowe być większa niw trzy, 
trzecia jako ”oddasze uwytkowe; 

15) wysoko`ć zabudowy na terenach 2MNłU  
i 3MNłU nie mowe być większa niw 15 metrów; 

16) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy - 1,0;  

17) powierzchnia biologicznie czynna projekto-

wanych dziaJek budowlanych nie mowe być mniej-

sza niw 30%; 
18) obszar zabudowany nie mowe stanowić 

więcej niw 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

19) obowiązuje lokalizowanie zabudowy w taki 
s”osób, aby elewacja frontowa budynku usytu-

owana byJa równolegle do drogi, z której wjewdwa 
się na dziaJkę, na której usytuowany jest budynek; 

20) do”uszcza się odstę”stwo od ustalenia,  
o którym mowa w ”kt 19, o nie więcej niw 5o, przy 

jednoczesnej mowliwo`ci odstę”stw stanowiących 
nie więcej niw 20% dJugo`ci elewacji frontowej; 

21) obowiązuje wymóg lokalizacji na dziaJce 
budowlanej wyJącznie jednego budynku zabudowy 

mieszkaniowej; 

22) do”uszcza się ”owierzchnię s”rzedawy 
obiektów handlowych do 50 m2; 

23) do”uszcza się iluminację budynków i obiek-

tów; 
24) do”uszcza się lokalizację stref wej`ciowych 

do zabudowy usJugowej wyJącznie od strony tere-

nów: ulic dojazdowych, węzJa komunikacyjnego, 

ulic ”ieszo jezdnych, ciągu ”ieszego i ”lacu. 

3. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
obowiązuje nastę”ująca obsJuga komunikacyjna: 

1) dla terenu 1MNłU od strony terenów 26KŚŚ 
poprzez teren 2ZP, 27KDD; 

2) dla terenu 2MNłU od strony terenów 2KŚŚ, 
3KŚPJ oraz ulicy SJawięcickiej; 

3) dla terenu 3 MN/U od strony terenów 3KŚŚ, 
KŚS, 3KŚPJ oraz ulicy SJawięcickiej; 

4) dla terenu 4MN/U od strony terenu 5KDD 

oraz ulicy Batorego; 

5) dla terenu 5MN/U od strony terenu 5KDD 

oraz ulicy Batorego; 

6) dla terenu 6MN/U od strony terenu 10KDPJ 

oraz ulicy Batorego; 

7) dla terenu 7MN/U od strony terenu 10KDPJ; 
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8) dla terenu 8MNłU od strony terenów 
10KDD, 11KDPJ oraz ulicy Batorego; 

9) dla terenu 9 MN/U od strony terenu 6KDD 

oraz ulicy Batorego; 

10) dla terenu 10MNłU od strony terenów 
6KDD, 12KDPJ oraz ulicy Batorego; 

11) dla terenu 11 MN/U od strony terenu 

12KDPJ oraz ulicy Batorego. 

 

§ 23Ł1Ł Śla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami terenu 1MN/MW i 

2MN/MW, ustala się ”rzeznaczenia: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

3) zabudowa usJugowaŁ 
2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się wolno stojącą zabudowę go-

s”odarczą i garawe; 
2) zabudowa usJugowa do”uszcza się wyJącz-

nie jako wbudowaną w zabudowę mieszkaniową, 
”rzy czym ”owierzchnia uwytkowa usJug nie mowe 
stanowić więcej niw 30% ”owierzchni zabudowy; 

3) obowiązuje wymóg realizacji odrębnego wej-

`cia do zabudowy usJugowej, tak aby czę`ć usJu-

gowa nie byJa ”owiązana z wej`ciem do zabudowy 

mieszkaniowej; 

4) obowiązują wyznaczone, zgodnie z rysun-

kiem ”lanu, obowiązujące linie zabudowy; 

5) na terenie 1MN/MW liczba kondygnacji nad-

ziemnych nie mowe być większa niw trzy, trzecia 
jako poddasze uwytkowe; 

6) wysoko`ć zabudowy na terenie 1MNłMW 
nie mowe być większa niw 15 metrów; 

7) na terenie 2MN/MW liczba kondygnacji nad-

ziemnych nie mowe być większa niw trzy; 
8) wysoko`ć zabudowy na terenie 2MNłMW 

nie mowe być większa niw 10 metrów; 
9) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy - 1,0;  

10) powierzchnia biologicznie czynna projekto-

wanych dziaJek budowlanych nie mowe być mniej-

sza niw 30%; 
11) obszar zabudowany nie mowe stanowić 

więcej niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

12) minimalna powierzchnia projektowanej 

dziaJki ｦ 800 m2 

13) obowiązuje lokalizowanie zabudowy w taki 
s”osób, aby elewacja frontowa budynku usytu-

owana byJa równolegle do drogi, z której wjewdwa 
się na dziaJkę, na której usytuowany jest budynek; 

14) do”uszcza się odstę”stwo od ustalenia,  
o którym mowa w ”kt 12, o nie więcej niw 5o, przy 

jednoczesnej mowliwo`ci odstę”stw stanowiących 
nie więcej niw 20% dJugo`ci elewacji frontowej; 

15) do”uszcza się ”owierzchnię s”rzedawy 
obiektów handlowych do 50 m2; 

16) do”uszcza się iluminację budynków i obiek-

tów; 
17) do”uszcza się lokalizację stref wej`ciowych 

do zabudowy usJugowej wyJącznie od strony tere-

nów: ulic dojazdowych i ulic ”ieszo jezdnych. 

3. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
obowiązuje nastę”ująca obsJuga komunikacyjna: 

1) dla terenu 1MN/MW od strony terenu 

1KDPJ; 

2) dla terenu 2MNłMW od strony terenów 
2KŚŚ, 2KŚPJ oraz ulicy SJawięcickiej. 

 

§ 24Ł1Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, ozna-

czonego na rysunku planu symbolem terenu U, 

ustala się ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowaŁ 
2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) obowiązują wyznaczone, zgodnie z rysun-

kiem ”lanu, obowiązujące linie zabudowy; 

2) na terenie U liczba kondygnacji nadziemnych 

nie mowe być większa dwie kondygnacje; 
3) wysoko`ć zabudowy nie mowe być większa 

niw 8 metrów; 
4) powierzchnia biologicznie czynna projekto-

wanych dziaJek budowlanych nie mowe być mniej-

sza niw 30%; 
5) obszar zabudowany nie mowe stanowić wię-

cej niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) minimalna powierzchnia projektowanej dziaJ-
ki ｦ 500 m2 

7) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
8) obowiązuje lokalizowanie zabudowy w taki 

s”osób, aby elewacja frontowa budynku usytu-

owana byJa równolegle do drogi, z której wjewdwa 
się na dziaJkę, na której usytuowany jest budynek; 

9) do”uszcza się odstę”stwo od ustalenia,  

o którym mowa w ”kt 8, o nie więcej niw 5o, przy 

jednoczesnej mowliwo`ci odstę”stw stanowiących 
nie więcej niw 20% dJugo`ci elewacji frontowej; 

10) dopuszcza się ”owierzchnię s”rzedawy 
obiektów handlowych do 50 m2;  

11) do”uszcza się iluminację budynków i bu-

dowli; 

12) do”uszcza się lokalizację stref wej`ciowych 

do zabudowy usJugowej wyJącznie od strony tere-

nów: ulic dojazdowych i ulic ”ieszo jezdnych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązuje obsJuga komunikacyjna od strony terenów 
4KDD, KDS oraz ulicy Batorego. 

 

§ 25Ł1Ł Śla terenów zieleni urządzonej, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami terenu:  

1ZP ｦ 4ZP, ustala się ”rzeznaczenie: zieleL urzą-
dzona. 
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2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje urządzenie zieleni o zrównicowa-

nej wysoko`ci; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury, ciągów ”ieszych i rowerowych, tere-

nowych urządzeL s”ortu i rekreacji; 
3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być mniejsza niw 70%; 
4) do”uszcza się iluminację zieleni oraz obiek-

tów maJej architektury i terenowych urządzeL 
sportu i rekreacji. 

 

§ 26Ł1Ł Śla terenów zieleni urządzonej z usJu-

gami sportu, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami terenu: 1ZP/US ｦ 3ZP/US, ustala się ”rze-

znaczenia:  

1) zieleL urządzona; 
2) usJugi s”ortu; 
2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje wymóg urządzenia zieleni o zrów-
nicowanej wysoko`ci; 

2) w ramach usJug s”ortu do”uszcza się wy-

Jącznie terenowe urządzenia s”ortu i rekreacji; 
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury, ciągów ”ieszych i rowerowych; 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być mniejsza niw 70%; 

5) do”uszcza się iluminację zieleni oraz obiek-

tów maJej architektury i terenowych urządzeL 
sportu i rekreacji. 

 

§ 27Ł1Ł Śla terenu infrastruktury technicznej - 

gazu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

terenu G, ustala się ”rzeznaczenie: infrastruktura 

techniczna ｦ gaz. 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) realizacja budynków i urządzeL infrastruktury 

technicznej ｦ gazowej; 

2) do”uszcza się urządzenie zieleni o zrównico-

wanej wysoko`ci; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy 5 m; 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być mniejsza niw 10%Ł 

 

§ 28Ł1Ł Śla terenów infrastruktury technicznej - 

kanalizacji, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami terenu: 1K ｦ 2K, ustala się ”rzeznaczenie: 
infrastruktura techniczna ｦ kanalizacja. 

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) realizacja budynków i urządzeL infrastruktury 
technicznej ｦ kanalizacyjnej; 

2) do”uszcza się urządzenie zieleni o zrównico-

wanej wysoko`ci; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy 5 m. 

 

§ 29Ł1Ł Śla terenów dróg dojazdowych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami terenu 1KDD 

ｦ 29KDD, ustala się ”rzeznaczenie: droga klasy 

dojazdowej. 

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu: 

1) obowiązek realizacji utwardzonej jezdni; 
2) obowiązek realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej architek-

tury i urządzeL organizacji ruchu; 
5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, 
jak na rysunku planu miejscowego. 

 

§ 30Ł1Ł Śla terenu węzJa drogowego, oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem terenu KDS, 

ustala się ”rzeznaczenie: węzeJ drogowyŁ 
2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zagos”o-

darowania terenu: 

1) obowiązek realizacji utwardzonej jezdni; 
2) obowiązek realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej architek-

tury i urządzeL organizacji ruchu; 

5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jak na 
rysunku planu miejscowego. 

 

§ 31Ł1Ł Śla terenów dróg ”ieszo-jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 

1KDPJ ｦ 14KDPJ ustala się ”rzeznaczenie: droga 

pieszo-jezdna. 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ksztaJto-

wania zagospodarowania terenu: 

1) obowiązek realizacji utwardzonej jezdni; 
2) obowiązek realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej architek-

tury i urządzeL organizacji ruchu; 
5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3Ł Śla terenów, o którym mowa w ustŁ 1, usta-

la się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jak na 
rysunku planu miejscowego. 

 

§ 32Ł1Ł Śla terenu ciągu ”ieszo-rowerowego, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 

KŚP ustala się ”rzeznaczenie: ciąg ”ieszo-jezdny. 
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2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zagos”o-

darowania terenu: 

1) obowiązek realizacji utwardzonej jezdni; 
2) obowiązek realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej architek-

tury i urządzeL organizacji ruchu; 

5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3. Dla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jak na 
rysunku planu miejscowego. 

 

§ 33Ł1Ł Śla terenu ”lacu, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolami terenu KP, ustala się ”rze-

znaczenie: plac. 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zagos”o-

darowania terenu: 

1) mowliwo`ć realizacji nawierzchni utwardzo-

nej; 

2) mowliwo`ć realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej architek-

tury; 

5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jak na 
rysunku planu miejscowego. 

 

§ 34Ł1Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 

1KDW ｦ 9KDW ustala się ”rzeznaczenie: droga 

wewnętrznaŁ 
2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu: 

1) mowliwo`ć realizacji utwardzonej jezdni; 
2) mowliwo`ć realizacji ciągów ”ieszych; 
3) mowliwo`ć realizacji `ciewek rowerowych; 
4) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonejŁ 
3Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających, 
jak na rysunku planu miejscowego. 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 35Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn - KouleŁ 

§ 36Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

Grzegorz Chudomięt 
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/492/09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych  

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koule  
w zakresie dotyczącym czę`ci osiedla SJawięcice 

 

Rada Miasta Kędzierzyn - Koule uchwala, co 
nastę”uje: 

1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kędzierzyn - Koule w zakresie dotyczącym czę`ci 
osiedla SJawięcice przewiduje się nastę”ujące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej, ko-

munikacji i inwynierii, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy: 

1) modernizacja istniejących i realizacja nowych 
dróg klasy dojazdowej oraz ”ieszo-jezdnych i pie-

szych; 

2) modernizacja istniejących i realizacja nowych 
terenów infrastruktury technicznej gazu i kanaliza-

cji; 

3) budowa, modernizacja i ewentualna przebu-

dowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetycznej. 

2. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wy-

mienionych inwestycji. 

3. Powywej inwestycje mogą być finansowane  
z `rodków wJasnych gminy lub ”rzy wykorzystaniu 

dotacji Unijnych, mających na celu finansowe 
wsparcie realizacji inwestycji. 
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