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UCHWAIA NR XXXVł311ł09 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W GIUBCZYCACH 

 

z dnia 23 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów  
”oJowonych w obrębie miasta GJubczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  

i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

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

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”o stwierdzeniu zgodno-

`ci ”lanu miejscowego z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta GJubczyce, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXVIIł315ł97 Rady Miejskiej w GJubczycach  

z dnia 26 czerwca 1997 r., Rada Miejska w GJub-

czycach uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów ”oJowonych w obrębie mia-

sta GJubczyce. 

 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego, zwany w dalszej czę`ci niniejszej 
uchwaJy ｭ”lanemｬ, obejmuje 19 obszarów, stano-

wiących tereny ”oJowone w obrębie miasta GJubczy-

ce, przewidziane do urbanizacji, w granicach okre-

`lonych uchwaJami: 
1) uchwaJą Nr XXIł184ł08 Rady Miejskiej  

w GJubczycach z dnia 25 czerwca 2008 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”la-

nu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów ”oJo-

wonych w obrębie miasta GJubczyce; 
2) uchwaJą Nr XXIIIł209ł08 Rady Miejskiej  

w GJubczycach z dnia 18 wrze`nia 2008 r. zmienia-

jącą uchwaJę Nr XXIł184ł08 Rady Miejskiej w GJub-

czycach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego terenów ”oJowonych  
w obrębie miasta GJubczyceŁ 

 

§ 2Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej 
uchwaJy mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Miejskiej w GJubczycach, której 
tre`ć stanowi czę`ć tekstowa ”lanu i której inte-

gralnymi czę`ciami są od”owiednio rysunek ”lanu 
oraz wymagane rozstrzygnięcia; 

2) ustanowionych odrębnych ”rze”isach ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ustanowione, odrębne 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wydzielo-

ne na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi nie-

ruchomo`ci gruntowe lub ich czę`ci, oznaczone 
symbolem (identyfikującym od”owiednio teren);  

4) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć rodzaje form zagos”odarowania, które jako 
jedyne są do”uszczone w danym terenie; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu wydzie-

lonego liniami rozgraniczającymi, które ”owinno 
dominować na danym terenie, w s”osób okre`lony 
w ustaleniach niniejszego planu, stanowiąc więcej 
niw 50% zagos”odarowania terenu; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne niw ”od-

stawowe, które wzbogacają lub us”rawniają funk-

cjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu 

w s”osób okre`lony w ustaleniach niniejszego 
”lanu, albo stanowią element zagos”odarowania 
konieczny do uwzględnienia, który mowe ws”óJist-

nieć z ”rzeznaczeniem ”odstawowym;  
7) przestrzeni publicznej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć definicję ”rzestrzeni ”ublicznej zgodnie z artŁ 2 
pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), na dzieL ”odjęcia ni-

niejszej uchwaJy; 
8) kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć defi-

nicję kondygnacji, zgodnie z § 3 ”kt 16 dziaJu I 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w s”rawie warunków technicz-

nych, jakim ”owinny od”owiadać budynki i ich 
usytuowanie (ŚzŁ UŁ Nr 75, ”ozŁ 690 z ”óun. zm.), 

na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy; 
9) kondygnacji nadziemnej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie 
z § 3 ”kt 17 dziaJu I roz”orządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (ŚzŁ UŁ Nr 75, ”ozŁ 
690 z ”óun. zm.), na dzieL ”odjęcia niniejszej 
uchwaJy; 
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10) wysoko`ci zabudowy ｦ (budynku) nalewy 
”rzez to rozumieć wysoko`ć sJuwącą do okre`lenia 
maksymalnego pionowego wymiaru budynku i liczy 

się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi 
dachu (kalenicy); 

11) linii zabudowy obowiązującej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy 
na dziaJce budowlanej, wrysowaną na rysunku pla-

nuŁ Linia, do której elewacja frontowa budynku win-

na ”rzylegać na caJej dJugo`ci, z do”uszczeniem 
wysunięcia ”rzed nią, na maksymalnie 1,80 m, wy-

kuszy, ganków wej`ciowych, schodów zewnętrz-
nych, balkonów oraz cofnięcia czę`ci elewacji do 
50%, na dJugo`ci frontu elewacji Jącznie; 

12) linii zabudowy nieprzekraczalnej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię ograniczającą usytuowanie 
zabudowy na dziaJce budowlanej, wrysowaną na 
rysunku ”lanuŁ Jest to linia do której elewacja 
frontowa budynku nie musi ”rzylegać; 

13) elewacji budynku ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć jedną z zewnętrznych jego `cian wraz ze 
wszystkimi wystę”ującymi na niej elementami;  

14) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”owierzchnię ”oziomego rzutu bryJy budynku 
(”o zewnętrznym obrysie ”rzegród zewnętrznych), 
który nie uwzględnia balkonów, oka”ów, gzymsów 
oraz innych elementów wystających ”oza obrys 
budynku, ”rzy czym ”owierzchnię zabudowy dziaJki 
budowlanej obliczamy jako sumę ”owierzchni zabu-

dowy wszystkich budynków Jącznie z budynkami 
gospodarczymi i garawami wystę”ującymi w obrysie 
dziaJki budowlanej; 

15) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 
caJkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
(”owywej ”oziomu terenu), wszystkich budynków 
lokalizowanych na danej dziaJce budowlanej (liczo-

nej w zewnętrznym obrysie `cian bez uwzględnie-

nia tarasów), do ”owierzchni caJkowitej dziaJki, na 
której usytuowane są te budynki; 

16) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć definicję ”owierzchni biologicznie 
czynnej, zgodnie z § 3 ”kt 22 dziaJu I roz”orządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

s”rawie warunków technicznych, jakim powinny 

od”owiadać budynki i ich usytuowanie (ŚzŁ UŁ  
Nr 75, ”ozŁ 690 z ”óun. zm.), na dzieL ”odjęcia ni-

niejszej uchwaJy;  
17) starannie dobranym materiale, wJa`ciwych 

proporcjach i regularnej formie (w odniesieniu do 

znaków informacji wizualnej) ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć, iw znaki informacji wizualnej nie ”owinny 
stanowić konkurencji wizualnej dla miejsca (w któ-
rym są usytuowane) lub obiektu (na którym są 
umieszczane), w as”ekcie kolorystyki i wielko`ci; 

18) aranwacji sezonowej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć sezonowe ogródki gastronomiczne, sezo-

nowe punkty s”rzedawy, it”Ł; 

19) rzemio`le nieuciąwliwym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć, która na ”odstawie ”rze”i-

sów odrębnych nie jest zaliczana do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu oddzia-

Jywania na `rodowisko jest wymagane, (na dzieL 
”odjęcia niniejszej uchwaJy), w tym: 

a) usJugowym ｦ wszelkie czynno`ci `wiadczo-

ne w ramach samodzielnej dziaJalno`ci gos”odar-

czej lub innych ”rzedsiębiorstw o ”odobnym cha-

rakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na 

rzecz ludno`ci, nietworzące nowych dóbr mate-

rialnych, ”onadto usJugi `wiadczone w wykony-

waniu wolnych zawodów, 
b) produkcyjnym ｦ samodzielna dziaJalno`ć go-

s”odarcza lub innych ”rzedsiębiorstw o ”odobnym 
charakterze, na niewielką skalę, ”rowadzona  
w warsztatach, pracowniach itp.; 

20) paliwie ekologicznym ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć niekonwencjonalne uródJa energii odnawialnej, 

energię elektryczną, gaz, olej o”aJowy, węgiel  
o zawarto`ci siarki palnej w paliwie do 0,3%. 

 

§ 3Ł1Ł Plan skJada się z tekstu ”lanu, który sta-

nowi tre`ć niniejszej uchwaJy oraz rysunku ”lanu, 
zJowonego z 19 zaJączników graficznych do niniejszej 
uchwaJy, których ustalenia graficzne zostaJy ”rzed-

stawione na aktualnych mapach zasadniczych  

w skali 1:1000, oraz które zawierają wyrysy ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

”rzestrzennego miasta GJubczyce w skali 1:10 000, 

z oznaczeniem granic obszarów objętych ”lanem. 

2. Śo niniejszej uchwaJy doJącza się nastę”ują-
ce zaJączniki stanowiące jej integralna czę`ć: 

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w GJubczycach 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniej-

szego ”lanu w trakcie wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu, za”isane w formie tekstowej, stanowiące 
zaJącznik nr 20; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w GJubczycach 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapi-

sane w formie tekstowej, stanowiące zaJącznik  
nr 21. 

3. Przedmiot ”lanu stanowią ustalenia wyrawone 

w postaci: 

1) obowiązujących ustaleL tekstowych stano-

wiących: 

a) ”rze”isy ogólne             ｦ RozdziaJ 1, 
b) ”rze”isy szczegóJowe w zakresie: 
ｦ ”rzeznaczenia terenów            ｦ RozdziaJ 2, 
ｦ ”arametrów i wskauników ksztaJtowania za-

budowy oraz zagos”odarowania terenów, w tym 
gabarytów obiektów i wskauników intensywno`ci 
zabudowy                                      ｦ RozdziaJ 3, 

ｦ zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego              ｦ RozdziaJ 4, 
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ｦ zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego             ｦ RozdziaJ 5, 
ｦ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków               ｦ RozdziaJ 6, 
ｦ wymagaL, wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych           ｦ RozdziaJ 7, 
ｦ szczegóJowych zasad i warunków ”odziaJu 

nieruchomo`ci             ｦ RozdziaJ 8, 
ｦ zasad modernizacji, rozbudowy, budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy              ｦ RozdziaJ 9, 

 sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów  
        ｦ RozdziaJ 10, 

ｦ stawek procentowych, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy            ｦ RozdziaJ 11, 

c) ”rze”isy koLcowe          ｦ RozdziaJ 12; 
2) obowiązujących ustaleL graficznych na ry-

sunku ”lanu, (zJowonego z 19 zaJączników graficz-

nych) okre`lających: 
a) granice obszarów objętych ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania,  

c) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi: 
MW/Uｦ teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i usJugowej, 
MW ｦ teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, 

MNｦ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

Uｦ teren zabudowy usJugowej, 
USｦ teren sportu i rekreacji, 

Pｦ teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i 
magazynów, 

ZPｦ teren zieleni urządzonej, 
KDGｦ teren drogi ”ublicznej klasy gJówna, 

KDD ｦ teren drogi publicznej klasy dojazdowa, 

KDWｦ teren drogi wewnętrznej, 
d) oznaczenie obiektów w”isanych do gminnej 

ewidencji zabytków dla miasta i gminy GJubczyce, 
”odlegających ochronie na mocy ustaleL ”lanu, 

e) oznaczenie zasięgów, wydzielonych w ra-

mach obszarów objętych ”lanem stref, ”odlegają-
cych ochronie, w tym na mocy ”rze”isów odręb-

nych lub mających w”Jyw na rozwiązania funkcjo-

nalno ｦ przestrzenne, w których mieszczą się: 
– strefa ochrony konserwatorskiej ｭBｬ, 
– strefa eks”ozycji dla ochrony walorów widoko-

wych ”asmowego ukJadu zieleni w dolinie rzeki ｭśｬ, 
– strefa ochrony krajobrazu ｭKｬ, 
– strefa ochrony i obserwacji konserwatorskiej 

ｭOWｬ, 
– strefy techniczne od sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

f) linia zabudowy obowiązująca, 

g) linia zabudowy nieprzekraczalna. 

4. Rysunek ”lanu obok ustaleL graficznych,  
o których mowa w ustę”ie 3 ”unkcie 2, zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 
1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) strefa zewnętrznej ochrony ”o`redniej ujęć 
wody w GJubczycach: ujęcia nr 1 ”rzy ulicy Po-

wstaLców i ujęcia nr 2 ”rzy ulicy Mickiewicza; 
3) istniejące sieci infrastruktury technicznej: 
a) linia napowietrzna elektroenergetyczna `red-

niego na”ięcia (15 kV), 
b) linia kablowa elektroenergetyczna `redniego 

na”ięcia (15 kV), 
c) linia napowietrzna elektroenergetyczna ni-

skiego na”ięcia (0,4 kV), 
d) linia kablowa elektroenergetyczna niskiego 

na”ięcia (0,4 kV),  
e) sieć gazowa dystrybucyjna niskiego ci`nie-

nia, 

f) sieć gazowa dystrybucyjna `redniego ci`nie-

nia; 

4) zalecane linie ”odziaJu na dziaJki budowlaneŁ  
5. Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym ”lanem w formie ustaleL tekstowych: 
1) zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ 

na obszarze objętym niniejszym ”lanem nie wystę-
”ują zabytki oraz dobra kultury ws”óJczesnej  
w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

z ”óun. zm.); 

2) s”osobów zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów ｦ terenów górni-

czych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych ｦ na obszarze objętym niniejszym ”lanem 
nie wystę”ują tereny lub obiekty ”odlegające ochro-

nie, ustalone na ”odstawie odrębnych ”rze”isów  
ｦ tereny górnicze, a takwe narawone na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się 
mas ziemnych; 

3) szczegóJowych zasad i warunków scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem ｦ 

”rzedmiot ustaleL niniejszego ”lanu nie rodzi obo-

wiązku okre`lania szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 
6. Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym ”lanem w formie ustaleL graficznych: 
1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich 

stref ochronnych ｦ na obszarze objętym niniej-

szym planem nie wystę”ują;  
2) granic terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych, na ”odstawie odrębnych ”rze-

”isów ｦ terenów górniczych, a takwe narawonych na 
niebezpieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych ｦ na obszarze objętym 
niniejszym planem nie wystę”ująŁ 
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RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 4Ł Kawdorazowo w ramach terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczającymi obok zagos”oda-

rowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

i uzu”eJniającym (o ile zostaJo ustalone) mogą 
wystę”ować:  

1) drogi wewnętrzne; 
2) czasowe miejsca postojowe dla samocho-

dów, (”arkingi), z zastrzeweniami: 
a) czasowe miejsca ”ostojowe dla samochodów 

cięwarowych (bez ograniczenia do”uszczalnej masy) 

tylko na terenach z podstawowym przeznaczeniem 

dla obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, 
b) czasowe miejsca ”ostojowe dla autobusów 

oraz samochodów cięwarowych (bez ograniczenia 
dopuszczalnej masy), w sytuacji obsJugi im”rez,  
w tym plenerowych, na terenie sportu i rekreacji, 

c) czasowe miejsca postojowe dla samocho-

dów o do”uszczalnej masie caJkowitej nie ”rzekra-

czającej 3,5 tony na terenach usJug (stanowiących 

”rzeznaczenie ”odstawowe terenów);  
d) czasowe miejsce postojowe dla samochodu 

o do”uszczalnej masie caJkowitej nie”rzekraczają-
cej 3,5 tony w granicach dziaJki budowlanej, usy-

tuowanej na terenach dla których ”rzeznaczenie 

uzu”eJniające stanowią usJugi; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) zieleL urządzona; 
5) ciągi ”iesze, ”ieszo - jezdne, `ciewki rowero-

we, o ile nie są wykluczone ”rzedmiotowo w ”o-

zostaJych ”rze”isach niniejszej uchwaJyŁ  
 

§ 5Ł1Ł Wyznacza się tereny wydzielone na ry-

sunku ”lanu (na 19 zaJącznikach graficznych) li-
niami rozgraniczającymi i oznacza symbolami 
wskazanymi w ustę”ie 2Ł 

2. Śla terenów, o których mowa w ustę”ie 1, 

okre`la się ”rzeznaczenie ”odstawowe i uzu”eJnia-

jące, o ile takie zostaJo ustalone, zgodnie z ”oda-

nym w tabeli: 

 

 

L.p. Nr 

i symbol 

terenu: 

Przeznaczenie podsta-

wowe terenu: 

Przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

1 MW/U zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usJugo-

wa 

ｦ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

ｦ garawe (realizowane w bryle budynku lub w bu-

dynku wolnostojącym), 
ｦ budynki gos”odarcze, wolnostojące, realizowane 
w gJębi dziaJkiŁ 

2 MW zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

___________ 

3 MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ｦ rzemiosJo nieuciąwliwe usJugowe (realizowane  
w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wol-

nostojącym), 
ｦ garawe (realizowane w bryle budynku mieszkalne-

go lub w budynku wolnostojącym), 

ｦ budynki gos”odarcze, wolnostojące, realizowane 
w gJębi dziaJki, 
ｦ zabudowa usJugowa handlu na terenie oznaczo-

nym symbolem 100MN. 

4 U zabudowa usJugowa ｦ funkcja mieszkaniowa realizowana w bryle budyn-

ku usJugowego,(z wyJączeniem ”arteru), 
ｦ istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny na 

terenie oznaczonym symbolem 67U. 

5 US sport i rekreacja ｦ zabudowa usJugowa (handlu, gastronomii), w tym 
związana z obsJugą ”rzeznaczenia ”odstawowego 
terenu, 

ｦ budynki zaplecza technicznego, pomocnicze, 

związane z realizowanymi funkcjami, wynikającymi  
z przeznaczenia podstawowego terenu, 

ｦ istniejące ogrody ”rzydomowe zabudowy miesz-

kaniowej, usytuowanej przy ulicy Aleja Lipowa. 

6 

 

P obiekty produkcyjne, 

skJady i magazyny 
 zabudowa usJugowa handlu na terenie oznaczo-

nym symbolem 9P. 
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7 ZP zieleL urządzona _________ 

 

8 KDG droga publiczna klasy 

gJówna 

_________ 

9 KDD droga publiczna klasy 

dojazdowa 

_________ 

10 KDW droga wewnętrzna  _________ 

 

RozdziaJ 3 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty 

obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

 

§ 6.1. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i usJugowej, wydzielonego na rysunku ”lanu linia-

mi rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
5MW/U ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z mowli-
wo`cią ”rzebudowy i rozbudowy, rozbiórki istnie-

jących ”arterowych obiektów usJugowych, z za-

strzeweniem regulacji ustalonych dla obszaru obję-
tego strefą ochrony konserwatorskiej ｭBｬ, okre-

`lonych w § 15; 
2) wprowadzenie nowej zabudowy, przy 

uwzględnieniu linii zabudowy nie”rzekraczalnej, 
zgodnie ze wskazaniami rysunku planu; 

3) w nowo realizowanych budynkach zakaz lo-

kalizacji mieszkaL na ”ierwszej nadziemnej kondy-

gnacji; 

4) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy, z zastrzeweniem regulacji ustalonych dla ob-

szaru objętego strefą ochrony konserwatorskiej 
ｭBｬ, okre`lonych w § 15, wprowadzenie nowej 

zabudowy, z zastrzeweniem, we nowa zabudowa 
winna stanowić kontynuację ciągu istniejących 
budynków ”rzy ulicy Sobieskiego, na zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej mowe stanowić do 
100% zagospodarowania terenu, 

ｦ ”owierzchnia biologicznie czynna mowe sta-

nowić 0% zagos”odarowania dziaJki budowlanej, 
b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy: 
 nowo realizowanej, jako kontynuacja ciągu 

istniejących budynków, od strony dróg ”ublicz-

nych: ulicy Sobieskiego i WrocJawskiej ｦ mieszka-

niowej wielorodzinnej i usJugowej ｦ nie więcej niw 
5 kondygnacji nadziemnych i nie mniej niw 2 kon-

dygnacje nadziemne, z zastrzeweniem, we ostatnia 
kondygnacja stanowi zawsze ”oddasze uwytkowe 
oraz nie wywsza niw 20 m, 

 budynków gos”odarczych i garawy wolnosto-

jących sytuowanych w gJębi dziaJek budowlanych 
ｦ nie więcej niw 1 kondygnacja nadziemna (z do-

puszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji pod 

warunkiem, we stanowi ”oddasze uwytkowe) i nie 
wywsza niw 7 m, 

 geometria dachów budynków nowo realizo-

wanych jako kontynuacji ciągu istniejących bu-

dynków, od strony dróg publicznych: ulicy Sobie-

skiego, WrocJawskiej, o kątach nachylenia ”oJaci 
w przedziale od 300 ÷ 450, kalenicy gJównej 
ustawionej równolegle do ulicy, z do”uszczeniem 
stosowania dachów wielos”adowych, 

 geometria dachów (wolnostojących): budyn-

ków gos”odarczych i garawy, o kątach nachylenia 

”oJaci w ”rzedziale od 150 ÷ 300, 

 do”uszcza się zachowanie geometrii dachu 
budynku istniejącego, w sytuacji jego ”rzebudowy, 
rozbudowy, 

 do”uszcza się stosowanie okien w ”oJaci da-

chowej, lukarn, naczóJkówŁ 
2. Zagospodarowanie dziaJki budowlanej, zgod-

nie z ”rzeznaczeniem uzu”eJniającym ｦ garawami  
i budynkami gos”odarczymi nie mowe zaistnieć 
samodzielnie. 

 

§ 7. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

wydzielonego na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonego symbolem 54MW ustala 

się zachowanie istniejącej zabudowy z mowliwo-

`cią ”rzebudowy, remontówŁ 
 

§ 8.1. Śla terenów z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 
97MN÷113MN ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, w tym 
mieszkaniowej jednorodzinnej z mowliwo`cią ”rze-

budowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących obiek-

tów gos”odarczych, garawy z zastrzeweniem regu-

lacji ustalonych w § 15; 
2) wprowadzenie nowej zabudowy, przy 

uwzględnieniu linii zabudowy obowiązującej lub 
linii zabudowy nieprzekraczalnej, zgodnie z ustale-

niami rysunku planu; 
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3) realizację na dziaJce budowlanej jednego bu-

dynku mieszkalnego; 

4) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy, z zastrzeweniem regulacji ustalonych w § 15, 
wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 50%,  
z zastrzeweniem tiretu 3, 

ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 30% terenu dziaJki budowlanej, z zastrzewe-

niem tiretu 3 w stosunku do terenu oznaczonego 

symbolem 99MN oraz tiretu 4, 

ｦ kawdorazowo ”owierzchnia biologicznie czyn-

na na terenie oznaczonym symbolem 99MN winna 

obejmować ”as zieleni, (w tym skarpę) od strony 
drogi publicznej (ulŁ KrasiLskiego), 

ｦ do”uszcza się, ”owierzchnię zabudowy w sto-

sunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, większą 
niw okre`lona w niniejszej literze oraz ”owierzchnię 
biologicznie czynną mniejszą niw okre`lona w niniej-

szej literze, w sytuacji przebudowy, rozbudowy ist-

niejącej zabudowy na wydzielonych dziaJkach bu-

dowlanych, 

ｦ ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych (w grani-

cach dziaJki budowlanej) nie mniej niw jedno miejsce 
”ostojowe (nie wliczając w to garawu wolnostojące-

go i garawu wbudowanego w budynek mieszkalny), 
w sytuacji realizacji rzemiosJa nieuciąwliwego, usJu-

gowego, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 21, 

zapewnienie dodatkowo nie mniej niw jedno miejsce 
postojowe, 

b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy: 
 mieszkaniowej lub mieszkaniowej i usJugowej 

(w sytuacji realizacji zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem uzu”eJniającym) ｦ nie więcej niw 2 kondy-

gnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, we stanowi 
”oddasze uwytkowe) i nie wywsza niw 13 m, 

 gos”odarczej i garawy wolnostojących ｦ nie 

więcej niw 1 kondygnacja nadziemna, (z do”usz-

czeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod wa-

runkiem, we stanowi ”oddasze uwytkowe) i nie 
wywsza niw 7 m, 

ｦ geometria dachu budynku mieszkalnego: 

 na terenach oznaczonych symbolami 97MN, 

98MN i 113MN ｦ dachy czteros”adowe z gJówną 
kalenicą zwróconą równolegle do drogi (nawiązu-

jące do dachów budynków z lat 20-tych i 30-tych 

XX wieku, ”rzy sąsiednich ulicach PowstaLców  
i BoLczyka), o kątach nachylenia ”oJaci dachów  
w przedziale 300 ÷ 400, 

 na terenie oznaczonym symbolem 100MN ｦ 

dachy dwus”adowe z gJówną kalenicą zwróconą 
równolegle do ulicy O”awskiej, o kątach nachyle-

nia ”oJaci dachów w ”rzedziale 300 ÷ 450, 

 na terenie oznaczonym symbolem 101MN ｦ 

dach czteros”adowy, o kątach nachylenia ”oJaci 

dachu w przedziale 300 ÷ 400, 

 na terenie oznaczonym symbolem 106MN ｦ 

dach dwuspadowy symetryczny o kalenicy zwró-
conej ”rosto”adle do ulicy Sudeckiej, o kątach 
nachylenia ”oJaci dachu w przedziale 300 ÷ 450, 

 na terenach oznaczonych symbolami 107MN 

÷ 110MN ｦ dachy dwuspadowe symetryczne  

z do”uszczeniem wielos”adowych, o kątach na-

chylenia ”oJaci dachów w ”rzedziale 300 ÷ 450, 

 na terenach oznaczonych symbolami 99MN, 

104MN, 111MN i 112MN ｦ dachy dwuspadowe 

symetryczne, z dopuszczeniem wielospadowych,  

o kątach nachylenia ”oJaci dachów w ”rzedziale 

300 ÷ 450,  

(z zastrzeweniem do”uszczeL, o których mowa 
w tirecie 8 i 9), 

ｦ geometria dachów budynków wolnostoją-
cych: rzemiosJa nieuciąwliwego usJugowego, gara-

wu, realizowanych bez”o`rednio ”rzy drodze ”u-

blicznej lub wewnętrznej, o katach nachylenia 
”oJaci jak zastosowano dla budynku mieszkalnego 

(z tolerancją do 50), z zastrzeweniami do”uszczeL, 
o których mowa w niniejszej literze, 

ｦ geometria dachu budynku usJugowego na te-

renie oznaczonym symbolem 100MN ｦ dach dwu-

s”adowy symetryczny, o kącie nachylenia ”oJaci 
dachu w przedziale 300 ÷ 450, 

ｦ do”uszcza się dla budynków: gos”odarczego, 
garawu wolnostojącego oraz rzemiosJa nieuciąwli-
wego usJugowego, sytuowanych w gJębi dziaJki 
budowlanej, stosowanie kąta nachylenia ”oJaci 
dachów w ”rzedziale od 150 ÷ 300, 

ｦ do”uszcza się utrzymanie geometrii dachów 
budynków ”oJowonych na terenie oznaczonym 
symbolem 105MN, 

ｦ do”uszcza się zmianę geometrii dachów bu-

dynków ”oJowonych na terenach oznaczonych 
symbolami 102MN i 103MN, z zastrzeweniem na-

wiązania charakterem do geometrii dachów bu-

dynków istniejących wzdJuw ulicy, 
ｦ do”uszcza się zastosowanie w budynku no-

woprojektowanym geometrii dachu, takiej jak na 

dziaJce (dziaJkach) sąsiadujących (innej niw ta,  
o której mowa w niniejszej literze), jeweli ws”ólnie 
będą tworzyć harmonijny, jednorodny zes”ól za-

budowy,  

ｦ do”uszcza się stosowanie okien w ”oJaci da-

chowej, lukarn, naczóJkówŁ 
2. źagos”odarowanie dziaJki budowlanej, zgodnie 

z ”rzeznaczeniem uzu”eJniającym nie mowe zaistnieć 
samodzielnie, za wyjątkiem terenu oznaczonego 
symbolem 100MN, gdzie zagospodarowanie zgodnie 

z ”rzeznaczeniem uzu”eJniającym w zakresie zabu-

dowy usJugowej handlu mowe zaistnieć samodzielnie, 
niezalewnie od zagospodarowania zgodnie z przezna-

czeniem podstawowym terenu. 
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§ 9Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzeznacze-

niem dla zabudowy usJugowej, wydzielonych na 
rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami 63U ÷ 68U ustala się: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy (w tym za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej), z mowli-
wo`cią ”rzebudowy, rozbudowy; 

2)  w”rowadzenie nowej zabudowy usJugowej 
na zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki zagos”odarowania 
terenu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej mowe stanowić do 
100% zagospodarowania terenu, z zastrzeweniem 
tiretu 3, 

ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 30% terenu dziaJki budowlanej dla terenów 
oznaczonych symbolami 65U, 67U i 68U, dla po-

zostaJych terenów mowe stanowić 0% zagos”oda-

rowania terenu dziaJki budowlanej, 
ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 50% 
dla terenów oznaczonych symbolami 65U, 67U  

i 68U, 

ｦ ilo`ć miejsc ”ostojowych zgodnie z zasadami 
okre`lonymi w § 21, 

b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy: 
 dla terenu oznaczonego symbolami 63U ｦ nie 

więcej niw 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzewe-

niem, we trzecia kondygnacja stanowi ”oddasze 
uwytkowe, 

 dla terenów oznaczonych symbolami 64U  

÷ 68U ｦ nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, 

z zastrzeweniem, we druga kondygnacja dla tere-

nów oznaczonych symbolami 65U i 67U stanowi 

”oddasze uwytkowe, 

ｦ geometria dachów dla budynków: 
 realizowanych na terenach oznaczonych sym-

bolami 65U i 67U, dwuspadowe symetryczne lub 

wielospadowe, o kącie nachylenia ”oJaci dachów 
w przedziale od 250 ÷ 500 (z zastrzeweniem do-

”uszczeL, o których mowa w niniejszej literze), 
 realizowanych na terenach oznaczonych sym-

bolami 63U, 64U, 66U i 68U do”uszcza się sto-

sowanie indywidualnych rozwiązaL, 
ｦ dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego ”rzebudowy, 
rozbudowy; 

ｦ do”uszcza się zastosowanie w budynkach 
nowo”rojektowanych, geometrii dachów takiej, jak 
na dziaJce (dziaJkach) sąsiednich, innej niw ta,  
o której mowa w niniejszej literze, jeweli ws”ólnie 
będą tworzyć harmonijny, jednorodny zes”óJ za-

budowy.  

§ 10.1. Dla terenu z podstawowym przezna-

czeniem dla sportu i rekreacji, wydzielonego na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nego symbolem 4US ustala się: 
1) realizację urządzeL s”ortu i rekreacji, zabu-

dowy usJugowej (handlu, gastronomi) oraz budyn-

ków za”lecza technicznego i ”omocniczych zwią-
zanych z funkcjami wynikającymi z ”rzeznaczenia 
”odstawowego, z zastrzeweniem regulacji ustalo-

nych w § 15; 

2) zachowanie istniejących ogrodów ”rzydo-

mowych zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej 

przy ul. Aleja Lipowa; 

3) wprowadzenie nowej zabudowy na zasa-

dach: 

a) ”arametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 20%, 
ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 60%, ”rzy czym obejmuje ona równiew tere-

nowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

ｦ ilo`ć miejsc ”arkingowych, zgodnie z zasa-

dami okre`lonymi w § 21, 

b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy ｦ nie więcej niw jedna 
kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem dodat-

kowo drugiej, ”od warunkiem, we stanowi ”odda-

sze uwytkowe, 
ｦ do”uszcza się stosowanie indywidualnych 

rozwiązaL tworzących harmonijny, jednorodny 
zes”óJ zabudowy. 

2. Zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzu”eJniającym ｦ handlem i gastronomią 
mowe zaistnieć samodzielnie i mowe stanowić nie 
więcej niw 20% zagos”odarowania terenu ozna-

czonego symbolem 4US. 

 

§ 11Ł1Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem dla obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów, wydzielonych na rysunku ”lanu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 
9P i 10P ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z mowli-
wo`cią ”rzebudowy i rozbudowy, w”rowadzenie 
nowej zabudowy; 

2) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy oraz wprowadzenie nowej zabudowy na zasa-

dach: 

a) ”arametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 70%, 
ｦ ”owierzchnia biologicznie czynna mowe sta-

nowić 0% zagos”odarowania terenu oznaczonego 

symbolem 9P, nie mniej niw 10% zagos”odarowa-

nia terenu oznaczonego symbolem 10P, 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 95 – 7621 – Poz. 1326 

 

ｦ ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych, zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 21, 

b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy ｦ nie więcej niw 3 kon-

dygnacje nadziemne i nie wywsza niw 15 m, 
ｦ geometria dachu: 

 stosowanie indywidualnych rozwiązaL, 
 do”uszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego ”rzebudowy, 
rozbudowy. 

2. Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem 

uzu”eJniającym, na terenie oznaczonym symbolem 
9P mowe zaistnieć samodzielnie, niezalewnie od 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym terenu. 

 

§ 12. Śla terenów z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami 74ZP ÷ 75źP ustala się zacho-

wanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym:  
1) zachowanie i ochronę brzóz rosnących na te-

renie oznaczonym symbolem 75ZP; 

2) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni na te-

renie dawnego cmentarza wydowskiego, usytuowa-

nego na terenie oznaczonym symbolem 74ZP,  

z zastrzeweniem do”uszczeL, o których mowa  
w § 14 ust. 8 pkt 6. 

 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego 

 

§ 13.1. Śla obszarów objętych niniejszym ”la-

nem ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, 
odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym za-

kresie oraz ustaleniami okre`lonymi w ”rze”isach 

niniejszego paragrafu. 

2. Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, re-

monty elewacji istniejącej zabudowy, ”owinna 
uwzględniać warunki i zasady okre`lone w niniej-

szym ”aragrafie oraz ustalenia dotyczące ”arame-

trów i wskauników, okre`lone w rozdziale 3Ł 
3. Wyznacza się linie zabudowy obowiązujące 

oraz nieprzekraczalne, ustalone na rysunku planu, 

dla zabudowy sytuowanej na dziaJkach budowla-

nych.  

4. Śo”uszcza się realizację budynków miesz-

kalnych w granicy dziaJki budowlanej: 
1) w sytuacji realizacji zabudowy bliuniaczej lub 

szeregowej; 

2) w sytuacji realizacji zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej i usJugowej jako kontynuacji lub 

uzu”eJnienie ciągu elewacji frontowych budynków 
ustawionych w szeregu, po jednej stronie ulicy; 

3) na terenie oznaczonym symbolem 65U. 

5. Śo”uszcza, się na terenach oznaczonych 
symbolem MN, realizację garawu lub budynku 
usJugowego w granicy dziaJki budowlanej, w sytu-

acji kiedy nastę”uje jednoczesna realizacja garawu 
lub budynku usJugowego na bez”o`rednio sąsiadu-

jącej dziaJce budowlanejŁ 
6. Garawe oraz budynki usJugowe realizowane 

w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego na tere-

nach oznaczonych symbolem MN winny być sytu-

owane w gJębi dziaJek budowlanych, za budynka-

mi mieszkalnymi, z zastrzeweniem ustę”u 7Ł 
7. Śo”uszcza się sytuowanie garawy lub usJugi 

w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrębny 
budynek, realizowany Jącznie z budynkiem miesz-

kalnym bez”o`rednio ”rzy drodze ”ublicznej lub 
wewnętrznej, z zastrzeweniem, we muszą stanowić 
jedno`ć wizualną ”od względem koloru, kom”ozy-

cji i detalu elewacji. 

8. Rozwiązania architektoniczne budynków 
nowo wznoszonych i istniejących, w sytuacji 
przebudowy, remontu winny uwzględniać nastę”u-

jące elementy: 
1) kompozycja fasady ｦ fasady budynków no-

wo wznoszonych, w tym budynków uzu”eJniają-
cych ciągi zabudowy wolnostojącej bądu ciągi 
elewacji frontowych budynków ustawionych  
w szeregu ”o jednej stronie ulicy, muszą stanowić 
jedno`ć wizualną ”od względem ksztaJtu, koloru, 
kompozycji i detalu elewacji;  

2) rodzaj stosowanych materiaJów budowla-

nych, wykoLczeniowych:  
a) tradycyjne materiaJy wykoLczeniowe w szcze-

gólno`ci: dachówka, cegJa, kamieL, drewno, z za-

strzeweniem litery b i c, 

b) do”uszcza się stosowanie substytutów ma-

teriaJów imitujących wizualnie ww. tradycyjne 

materiaJy wykoLczeniowe, 

c) zakazuje się stosowania, jako wiodących, 
materiaJów wykoLczeniowych ty”u blacha tra”e-

zowa, falista, siding za wyjątkiem: 
ｦ budynków związanych z ”rodukcją, skJadów, 

magazynów, 
ｦ budynków infrastruktury technicznej, 
ｦ budynków gos”odarczych, 
d) dla ”ozostaJych budynków do”uszcza się 

stosowanie zakazanych w pkt 2 lit. c niniejszego 

ustę”u materiaJów, ”od warunkiem zachowania 
wysokiego standardu estetycznego (np. siding jako 

boazeria z drewna impregnowanego, siding alumi-

niowy stosowany w nowoczesnej architekturze 

itd.); 

3) kolorystyka elewacji, w tym tynków i ”okry-

cia dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia,  

b) stosowanie dla ”okryć dachowych barw  
o wysokich stopniach nasycenia ｦ czerwonej, 

szarej, brązowej; 
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4) do”uszcza się dla maJych ”Jaszczyzn stoso-

wanie barw nasyconych; 

5) do”uszcza się odstę”stwo od zasad za”isa-

nych w punkcie 3 i 4 dla nowo projektowanych 

obiektów o nowoczesnej architekturze, je`li sta-

nowić one będą kolorystyczne i harmonijne nawią-
zanie do otoczenia; 

6) kolorystyka detalu architektonicznego i to-

warzyszącego, w tym balustrad balkonów, scho-

dów zewnętrznych, ”odestów, krat zabez”ieczają-
cych, rynien dachowych: 

a) stosowanie barw achromatycznych (neutral-

nych): bieli, szaro`ci, czerni, 
b) do”uszcza się stosowanie barw o tym sa-

mym odcieniu jak na tynku ale o wywszym sto”niu 
nasycenia lub barwy ”rzyjętej dla ”okrycia dacho-

wego;  

7) do”uszcza się stosowanie kolorów zastrze-

wonych jako identyfikacja firm; 
8) do”uszcza się dla obiektów w”isanych do 

gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy 
GJubczyce, wymienionych w § 15 stosowanie 

innych materiaJów wykoLczeniowych i innej kolo-

rystyki, niw wymienione w punktach 2, 3, 4 i 5 

niniejszego ustę”u, wynikających z historycznych 
uwarunkowaL; 

9) do”uszcza się dla obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów stosowanie innych materia-

Jów wykoLczeniowych i innej kolorystyki, niw wy-

mienione w punktach 2, 3, 4 i 5 niniejszego ustę-
pu,  

10) witryny sklepowe: 

a) rytm otworów w lokalach usJugowych ”owi-

nien nawiązywać do rytmu otworów okiennych  
w elewacji budynku, 

b) do”uszcza się stosowanie krat lub waluzji za-

bez”ieczających, markiz, z zastrzeweniem, iw mu-

szą stanowić jedno`ć wizualną ”od względem 
kolorystyki z fasadą budynku; 

11) ogrodzenia dziaJek: 
a) dostosowanie rozwiązaL materiaJowych i ko-

lorystyki do cech architektury budynków, 
b) zakaz budowy murów granicznych od strony 

ulic, 

c) zakaz uwywania ”eJnych ”rzęseJ betonowych 
od strony dróg ”ublicznych, za wyjątkiem terenów 
obiektów ”rodukcyjnych skJadów i magazynówŁ 

9Ł Ustala się zasady dotyczące umieszczania 
znaków informacji wizualnej (miejskiego systemu 
informacji wizualnej oraz informacji wizualnej  

w celach reklamowych): 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-

zować z charakterem miejsca lub obiektu (”o”rzez 
starannie dobrany materiaJ, wJa`ciwe ”ro”orcje  
i regularną formę);  

2) znaki informacji wizualnej w celach rekla-

mowych winny być umieszczane w strefie fron-

towej budynków, na ”oziomie kondygnacji prze-

znaczonych ”od usJugi i dostosowane swymi wy-

miarami do gabarytów budynków; 
3) zakazuje się umieszczania reklam wielkoga-

barytowych ty”u bilboard na terenach istniejącej  
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej; 

4) zakazuje się umieszczania znaków informacji 
wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej i kaleni-

cy; 

5) zakazuje się umieszczania znaków informacji 
wizualnej w miejscach i w s”osób naruszający bez-

”ieczeLstwo ruchu samochodowego i ”ieszego; 

6) do”uszcza się umieszczanie znaków infor-

macji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieru-

chomo`ci, z zastrzeweniem, iw nie mogą być wyw-
sze niw ogrodzenieŁ  

 

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 14Ł1Ł Śla obszarów objętych niniejszym ”la-

nem ustala się zasady ochrony `rodowiska, ”rzy-

rody, krajobrazu kulturowego, res”ektujące ko-

nieczno`ć utrzymania i dbaJo`ci o ”owiązania ”rzy-

rodnicze w ramach doliny rzeki Psiny oraz ko-

nieczno`ć wysokiej ochrony zasobów wodnych 
gJównego zbiornika wód ”odziemnych GZWP 332, 

zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rzepisami 

obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami 
okre`lonymi w ”rze”isach niniejszego ”aragrafu. 

2. W zakresie lokalizacji ”rzedsięwzięć oddzia-

Jywujących na `rodowisko: 
1) do”uszcza się lokalizację nowych przedsię-

wzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko, wskazanych w ustanowio-

nych, odrębnych ”rze”isach, w szczególno`ci na 
terenach z podstawowym przeznaczeniem dla 

obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, 
oznaczonych symbolem P; 

2) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę, re-

monty istniejących obiektów, wskazanych w usta-

nowionych, odrębnych ”rze”isach, jak ”rzedsięwzię-
cia mogące zawsze znacząco lub ”otencjalnie zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko, w szczególno`ci 
jeweli ”lanowane ”rzedsięwzięcie s”owoduje ograni-

czenie dotychczasowych negatywnych oddziaJywaL 
na `rodowisko lub zdrowie ludzi; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji bazowych te-

lefonii komórkowych ”oza terenami oznaczonymi 
symbolami MN; MW; MW/U; 

4) do”uszcza się lokalizację nowych ”rzedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco lub ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko wskazanych  

w ustanowionych, odrębnych ”rze”isach, a dotyczą-
cych infrastruktury technicznej, dróg ”ublicznych,  

a takwe zagos”odarowania s”ortowo ｦ rekreacyjnego 

i organizacji ”arkingów na terenie z ”odstawowym 
przeznaczeniem dla sportu i rekreacji. 
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3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem nakazuje się: 
1) stosowanie instalacji opartych o niskoemi-

syjne techniki spalania paliw; 

2) hermetyzację ”rocesów technologicznych, 

ograniczających emisję zanieczyszczeLŁ 
4. W zakresie ochrony wód ”rzed zanieczysz-

czeniami ｦ nakazuje się instalowanie urządzeL 
oczyszczających wody o”adowe i rozto”owe 
przed odprowadzeniem ich do odbiornika. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ｦ na-

kazuje się skJadowanie mas ziemnych, stanowią-
cych grunt rodzimy, w związku z realizacją zago-

spodarowania, zgodnie z przeznaczeniem terenu  

i ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, 

w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji 

elementów zagos”odarowania terenu. 

6. Ustala się rodzaje terenów, dla których 
obowiązują zrównicowane do”uszczalne ”oziomy 
haJasu w `rodowisku, okre`lone wskaunikami ha-

Jasu, (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”i-

sami, obowiązującymi w zakresie ochrony ”rzed 
haJasem): 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i usJugowej oznaczone symbolem MW/U ｦ 

jak dla terenów ”rzeznaczonych na cele mieszka-

niowo ｦ usJugowe; 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej symbolem MN i MW ｦ jak dla 

terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszka-

niową; 
3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbo-

lem US ｦ jak dla terenów ”rzeznaczonych na cele 
rekreacyjno ｦ wypoczynkowe. 

7. W zakresie ochrony ”rzed haJasem ｦ do-

”uszcza się budowę ekranów akustycznych,  

w szczególno`ci wzdJuw dróg ”ublicznych, w tym 
drogi krajowej nr 38. 

8. W zakresie ochrony terenów zieleni oraz wa-

lorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych: 
1) ustala się strefę eks”ozycji dla ochrony wa-

lorów widokowych ”asmowego ukJadu zieleni  
w dolinie rzeki Psiny, w granicach okre`lonych na 
rysunku ”lanu i oznacza symbolem ｭśｬ; 

2) dla strefy oznaczonej symbolem ｭśｬ ustala 
się ochronę i utrzymanie ”asmowego ukJadu ziele-

ni, wzdJuw rzeki Psiny; 
3) ustala się, strefę ochrony krajobrazu kultu-

rowego, w granicach okre`lonych na rysunku pla-

nu i oznacza się symbolem ｭKｬ; 
4) dla strefy oznaczonej symbolem ｭKｬ ustala 

się ochronę i utrzymanie elementów ukJadu zieleni, 
stanowiących ”rzed”ole historycznego ukJadu 
urbanistycznego rynku miasta; 

5) dla stref oznaczonych symbolami odpowied-

nio ｭśｬ i ｭKｬ do”uszcza się: 

a) cięcia sanitarne, wycinkę zieleni, w sytuacji 
konieczno`ci utrzymania i w”rowadzenia niezbęd-

nych rozwiązaL z zakresu ”rzedsięwzięć liniowych 
odpowiednio: infrastruktury technicznej, ochrony 

przeciwpowodziowej, komunikacji, a w przypadku 

strefy oznaczonej symbolem ｭKｬ ｦ z zakresu per-

ce”cji historycznego ukJadu urbanistycznego rynku 
miasta, w”rowadzając w kawdym ”rzy”adku obo-

wiązek kom”ensacji ”rzyrodniczej, o której mowa 
w ”rze”isach ochrony `rodowiska, 

b) uzu”eJniania zieleni, w tym w formie ukJa-

dów ”asmowych wzdJuw doliny rzeki; 
6) ustala się utrzymanie istniejącej zieleni na 

”ozostaJych terenach, nie objętych strefami ozna-

czonymi symbolami ｭśｬ i ｭKｬ, z do”uszczeniem 
wycinki zieleni, w tym, w sytuacji konieczno`ci 
wprowadzenia niezbędnych rozwiązaL z zakresu 
komunikacji, w tym budowy ekranów akustycz-

nych, infrastruktury technicznej oraz realizacji za-

budowy, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

w”rowadzając w kawdym ”rzy”adku obowiązek 
kom”ensacji ”rzyrodniczej, o której mowa w prze-

”isach ochrony `rodowiska; 
7) ustala się ksztaJtowanie nowej zieleni w ra-

mach terenów ”rzeznaczonych dla zabudowy oraz 
terenu przeznaczonego dla sportu i rekreacji (wpro-

wadzenie nasadzeL zgodnie z siedliskiem, ”rzy 
uwzględnieniu ich docelowej wysoko`ci i rozJowysto-

`ci)Ł 
 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  
 

§ 15Ł1Ł Ustala się dla terenów objętych niniej-

szym ”lanem, strefę obserwacji archeologicznej,  
w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu i ozna-

cza symbolem ｭOWｬŁ 
2. Strefa ｭOWｬ obejmuje tereny miasta o do-

mniemanej zawarto`ci wawnych reliktów archeolo-

gicznych. 

3. Przy prowadzeniu prac ziemnych w strefie 

obserwacji archeologicznej ｭOWｬｦ wymóg ”rowa-

dzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicz-

nym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konser-

watorskiego na prace archeologiczne. 

4. Przy prowadzeniu prac ziemnych na pozosta-

Jych terenach objętych niniejszym ”lanem, nieobję-
tych strefą obserwacji archeologicznej ｭOWｬ,  
w ”rzy”adku natrafienia na ”ozostaJo`ci archeolo-

giczne - wymóg ”rze”rowadzenia ratowniczych ba-

daL archeologicznych w celu udokumentowania 
znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace archeologiczne, z zastrze-

weniami: 
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1) na terenach oznaczonych symbolami 66U  

i 75ZP oraz w ”oJudniowo ｦ wschodniej czę`ci 
terenu oznaczonego symbolem 4US, wymóg ”ro-

wadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeolo-

gicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace archeologiczne (ze 

względu na sąsiedztwo z terenem o domniemanej 
zawarto`ci reliktów archeologicznych); 

2) na terenach oznaczonych symbolami: 64U, 

67U, 68U, 10P, 99MN, 102MN, 103MN, 106MN, 

111MN, 112MN, wymóg indywidualnego uzgad-

niania z O”olskim Wojewódzkim Konserwatorem 
źabytków wszelkich zamierzeL inwestycyjnych (ze 
względu na duwe ”rawdo”odobieLstwo wystą”ie-

nia archeologicznych warstw kulturowych).  

5. Ustala się dla terenów objętych niniejszym 
”lanem strefę ochrony konserwatorskiej w grani-

cach okre`lonych na rysunku ”lanu i oznacza 
symbolem ｭBｬŁ 

6. Strefa ｭBｬ stanowi tereny, na których 
ochronie konserwatorskiej podlega ukJad urbani-

styczny w zakresie roz”lanowania, skali i bryJy 
zabudowy, w tym obejmuje obiekty wpisane do 

gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy 
GJubczyce, oznaczone od”owiednio na rysunku 

planu (zgodnie z ”oniwszym wykazem): 

 
L.p. Obiekt Adres  

obiektu 

Czas  

powstania 

1 Dom 

murowany 

ul. Grun-

waldzka 31 

”oJowa  
XIX wieku 

2 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 23 

okoJo  
1880 rok 

3 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 25 

Początek 

XX wieku 

4 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 27 

”oczątek  
XX wieku 

 

7. Dla strefy ochrony konserwatorskiej ｭBｬ 
ustala się: 

1) zachowanie budynków, wymienionych  
w ustę”ie 6, w”isanych do gminnej ewidencji za-

bytków dla miasta i gminy GJubczyce, w szczegól-

no`ci ich obrysów zewnętrznych, wysoko`ci, 
ksztaJtu i s”adków dachów, istniejących ukJadów 
otworów okiennych i drzwiowych ｦ wszelkie pra-

ce za wyjątkiem drobnych, biewących na”raw  
i remontów, w tym wymiany instalacji wymagają 
o”inii O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycz-

nej kompozycji urbanistycznej (jako kontynuację lub 
uzu”eJnienie ciągu elewacji frontowych istniejących 
budynków, o których mowa w ustę”ie 6) w zakresie 
skali i bryJy, z mowliwo`cią modyfikacji wysoko`ci 
zabudowy; 

3) zachowanie historycznego przebiegu ulic,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, rozbudowy i re-

montu, nawierzchnie ”laców, chodników, ulic 

winny nawiązywać do historycznego ukJadu i for-

my zastosowanych materiaJówŁ 
 

RozdziaJ 7 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 16.1. Dla przestrzeni publicznych - terenów 
oznaczonych symbolami 4US;74ZP ÷ 75źP; 

5KDG ÷ 9KŚG; 109KDD ÷ 114KDD ustala się: 
1) obowiązek za”ewnienia dostę”no`ci osobom 

nie”eJnos”rawnym; 
2) elementy uwytkowe, w szczególno`ci lam”y 

o`wietleniowe, sJu”y ogJoszeniowe, Jawki, kosze na 
`mieci, elementy zagospodarowania terenu, w tym 

chodniki muszą mieć ujednolicony charakter. 

2. Zakaz wprowadzania umeblowania ulicznego 

takiego jak: blaszane pawilony handlowe, tymcza-

sowe obiekty budowlane, z dopuszczeniem: 

1) sezonowych ogrodów gastronomicznych na 
terenach oznaczonych symbolami 4US i 75ZP; 

2) tymczasowych obiektów budowlanych, zwią-
zanych z organizacją im”rez, w tym ”lenerowych na 
terenie z podstawowym przeznaczeniem dla sportu  

i rekreacji i oznaczonym symbolem 4US.  

 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci  
 

§ 17Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
97MN ÷ 113MN ustala się zasady ”odziaJu na 
dziaJki budowlane dla zabudowy wolnostojącej,  
z do”uszczeniem ”odziaJu równiew dla zabudowy 
szeregowej lub bliuniaczej, zgodnie z ustanowionymi, 
odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym zakre-

sie, z zastrzeweniem, iw dotyczą one wyJącznie tych 
nieruchomo`ci, które wymagają nowego lub innego 

od istniejącego ”odziaJu: 
1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

dla zabudowy wolnostojącej         600 m2; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
dla zabudowy bliuniaczej        400 m2; 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
dla zabudowy szeregowej        180 m2; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowla-

nej dla zabudowy wolnostojącej         18 m; 

5) maksymalna szeroko`ć frontu dziaJki budow-

lanej dla zabudowy bliuniaczej (odrębnego segmen-

tu mieszkalnego w zabudowie bliuniaczej)    22 m; 

6) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowla-

nej dla zabudowy szeregowej (odrębnego segmen-

tu mieszkalnego w zabudowie szeregowej   6,0 m,  

z zastrzeweniem ustŁ 2, 3 i 4Ł 
2. Śo”uszcza się w sytuacji, kiedy nierucho-

mo`ć gruntowa będąca dziaJką budowlaną stanowi 
lukę budowlaną, odstę”stwo od uwzględnienia 
szeroko`ci frontu dziaJki oraz minimalnej ”o-

wierzchni dziaJki, ustalonej dla zabudowy jednoro-
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dzinnej, wolnostojącej w ”unkcie 2 ustę”u ”ierw-

szego, jeweli realizacja budynku stanowić będzie 
uzu”eJnienie istniejącego ”orządku i rytmu zabu-

dowy i nastą”i zgodnie z ”rze”isami obowiązują-
cymi w tym zakresie. 

3. Śo”uszcza się odstę”stwo od uwzględnienia 

szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy wolnosto-

jącej, bliuniaczej i szeregowej, ustalonych w ustę”ie 
pierwszym niniejszego paragrafu, na terenach nowo 

projektowanych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w sytuacji zastanego, istniejącego ”odziaJu 
geodezyjnego, pozwalającego zachować ”orządek  
i rytm zabudowy, o którym mowa w ”rze”isach 
niniejszej uchwaJyŁ 

4. Śo”uszcza się w sytuacji ”odziaJu nierucho-

mo`ci na dziaJki budowlane, zgodnie z warunkami 
ustę”u ”ierwszego niniejszego ”aragrafu odstęp-

stwo od uwzględnienia szeroko`ci frontów dziaJek, 
oraz ich minimalnych powierzchni dla skrajnych 

dziaJek uzyskanych w wyniku ww. ”odziaJu, (jeweli 
zamierzony ”odziaJ uniemowliwia wy”eJnienie wa-

runków ustę”u ”ierwszego w stosunku do 
wszystkich uzyskanych dziaJek budowlanych). 

5. Śo”uszcza się wtórne ”odziaJy terenów 
przeznaczonych dla innych funkcji, niewymienio-

nych w ustę”ie ”ierwszym niniejszego ”aragrafu, 
niezbędne dla ich ”rawidJowego funkcjonowania, 
(jakie zgodnie z ustaleniami mogą zaistnieć na 
obszarach objętych planem). 

 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 

§ 18Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzeznacze-

niem dla dróg ”ublicznych, wydzielonych na rysunku 
”lanu liniami rozgraniczającymi oznaczonych symbo-

lami 5KDG ÷ 9KDG, stanowiących odcinki dróg 
”rzewidzianych do modernizacji do ”eJnych ”arame-

trów klasy G, od”owiednio drogi krajowej nr 38 rela-

cji Kędzierzyn ｦ Koule ｦ Granica PaLstwa (5KDG  

÷ 7KŚG) i drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krap-

kowice ｦ Racibórz (8KDG ÷ 9KŚG), ustala się 
zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami 
obowiązującymi w tym zakresie: 

1) utrzymanie dróg jako ciągów jednojezdnio-

wych, dwupasowych (1x2), z dopuszczeniem cią-
gów dwujezdniowych, ich rozbudowę, ”rzebudo-

wę i remonty, w tym budowę skrzywowania drogi 
krajowej i wojewódzkiej, jedno”oziomowego wraz 
z drogowymi obiektami inwynierskimi; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od-

powiednio: dla drogi krajowej ｦ 35 m, dla drogi 

wojewódzkiej 25 m; 

3) w ”rzy”adku niemowno`ci utrzymania szeroko-

`ci w liniach rozgraniczających od”owiednio 35 m  

i 25 m (przy osiowym przebiegu drogi), linie rozgra-

niczające o”ierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

4) szeroko`ć jezdni 2 x nie mniej niw 3,5 m;  
5) zakaz indywidualnych, bez”o`rednich wJą-

czeL komunikacyjnych terenów objętych niniej-

szym planem do drogi krajowej nr 38, z dopusz-

czeniem realizacji wJączeL ”o”rzez drogi zbiorcze 
(”rojektowane lub istniejące)Ł 

 

§ 19Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzeznacze-

niem dla dróg ”ublicznych, wydzielonych na rysunku 
”lanu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbo-

lami 109KDD ÷ 114KDD (stanowiących odcinki 

dróg klasy dojazdowa), ustala się zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi  
w tym zakresie: 

1) utrzymanie dróg (z do”uszczeniem ich roz-

budowy, ”rzebudowy i remontu) jako ciągów jed-

no-jezdniowych, dwupasowych (1x2); 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 
mniej niw 10 m (”rzy osiowym ”rzebiegu drogi); 

3) w przy”adku niemowno`ci utrzymania szero-

ko`ci w liniach rozgraniczających 10 m (”rzy 
osiowym ”rzebiegu drogi), linie rozgraniczające 
o”ierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

4) szeroko`ć jezdni z dwoma ”asami ruchu nie 
mniej niw 4,5 m; 

5) do”uszcza się wyznaczenie ”asów ”ostojo-

wych, ”rzykrawęwnikowych; 
6) do”uszcza się stosowanie metod inwynierii 

ruchu w celu ”o”rawy bez”ieczeLstwa oraz us”o-

kojenia ruchu (w tym ”rogów s”owalniających). 

 

§ 20. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla drogi wewnętrznej, wydzielonej na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi, oznaczonej symbo-

lem 1KDW, ustala się zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym zakre-

sie:  

1) budowę drogi jako ciągu jednojezdniowego, 
dwupasowego (1x2), z dopuszczeniem jednopa-

sowego; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 
mniej niw 10 m (przy osiowym przebiegu drogi); 

3) szeroko`ć jezdni z dwoma ”asami ruchu nie 
mniej niw 4,5 m; 

4) do”uszcza się wyznaczenie ”asów ”ostojo-

wych, ”rzykrawęwnikowych, 
5) do”uszcza się stosowanie metod inwynierii 

ruchu w celu ”o”rawy bez”ieczeLstwa oraz us”o-

kojenia ruchu (w tym ”rogów s”owalniających). 

 

§ 21Ł1Ł Śla terenów objętych ”lanem ustala się 
”orządkowanie systemu ”arkowania, z zastrzewe-

niem, we w sytuacji gru”owania usJug nalewy do-

konać analizy i wyboru oferty ”arkingowej, odpo-

wiadającej ”otrzebom rozJowonym w czasie (ukJad 
dnia, tygodnia) wedJug zasad: 
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Wskauniki czasowych miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych ”rzewidzianych ”rzy obiektach 
usJugowych i uwyteczno`ci ”ublicznejŁ 

 

Lp. Rodzaj obiektu (usJugi:) Jednostka odniesienia: 
Liczba miejsc postojowych na 

jednostkę odniesienia: 

1. Administracja 100 zatrudnionych 2 ｦ 30 

2. Biblioteki 100 uwytkowników jednocze`nie 20 ｦ 30 

3. Lokalne urządzenia handlu do 2000 m2 4,0 ｦ 6,0 na 100 m2 

”owŁ s”rzedawowej 
4. Hotele, motele, pensjonaty 100 Jówek 25 ｦ 35 

5. Kina, teatry 100 miejsc 20 ｦ 30 

6. Domy kultury, kluby 100 uwytkowników jednocze`nie 20 ｦ 30 

7. Muzea, obiekty wystawowe 100 uwytkowników jednocze`nie 25 ｦ 35* 

8. Obiekty sportowe 100 uwytkowników jednocze`nie 15 ｦ 20** 

9. Produkcja (”rzemysJ, usJugi) 100 zatrudnionych 15 ｦ 25 

 
* wraz ze stanowiskami dla autokarów 

** bez funkcji widowiskowych 

 

2. Bilansowanie ”otrzeb ”arkingowych mowe 
nastę”ować w skali ”rzekraczającej teren wskaza-

ny dla obiektu usJugowego, jednak przy zachowa-

niu 1 ÷ 3 minutowego czasu doj`cia od obiektu, 
w szczególno`ci usJugowego, do ”rzewidzianego 
miejsca postojowego. 

3. W sytuacji realizacji obiektu usJugowego 
nie”odlegającego warunkom zasad, o których 
mowa w ustę”ie 1, za”ewnienie minimum jednego 

miejsca postojowego.  

 

§ 22Ł Śla obszarów objętych niniejszym ”lanem 
ustala się zao”atrzenie w wodę oraz uzbrojenie tere-

nów w sieć wodociągową (uwzględniające ”otrzebę 
ochrony ”rzeciw”owarowej), zgodnie z ustanowio-

nymi odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym 
zakresie, na nastę”ujących zasadach: 

1) zao”atrzenie w wodę z ujęć wody usytuowa-

nych ”rzy ulicach KoJJątaja, PowstaLców i Mickiewi-

cza, poza granicami opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie ”rzebiegów istniejących sieci wo-

dociągowych wraz z urządzeniami, z do”uszczeniem 

ich przebudowy i rozbudowy, budowy nowych sieci 

wodociągowychŁ 
 

§ 23. Dla obszarów objętych niniejszym ”lanem 
ustala się uzbrojenie w sieć i urządzenia kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym za-

kresie, na nastę”ujących zasadach: 
1) utrzymanie ”rzebiegów istniejących sieci ka-

nalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem ich remon-

tów, ”rzebudowy, rozbudowy, budowy nowych 

sieci kanalizacyjnych; 

2) od”rowadzanie `cieków bytowo - gospodar-

czych wyJącznie ”o”rzez miejski system kanalizacji 
sanitarnej do istniejącej ”rzy ulicy Ko”ernika 
oczyszczalni `cieków bytowych, usytuowanej 
poza granicami opracowania niniejszego planu; 

3) ”rzesyJanie `cieków deszczowych do rzeki 
Psiny poprzez kanaJy deszczowe, z zastrzeweniem 
zainstalowania urządzeL ”odczyszczającychŁ 

 

§ 24Ł Śla obszarów objętych niniejszym ”lanem 
ustala się zao”atrzenie w energię elektroenerge-

tyczną oraz uzbrojenie terenów w sieć elektro-

energetyczną, zgodnie z ustanowionymi, odręb-

nymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 
na nastę”ujących zasadach: 

1) zasilanie z GPZ 110/15 kV, usytuowanego 

”rzy ulicy Iąkowej, ”oza granicami o”racowania 
niniejszego planu; 

2) utrzymanie istniejących: na”owietrznych oraz 
kablowych linii elektroenergetycznych `redniego 
na”ięcia 15 kV, na”owietrznych oraz kablowych linii 
elektroenergetycznych niskiego na”ięcia 0,4 kV,  
z do”uszczeniem ich remontów, ”rzebudowy, rozbu-

dowy, (w tym skablowania linii elektroenergetycznej 

`redniego na”ięcia 15 kV, ”rzebiegającej przez tere-

ny oznaczone symbolami 108MN, 109MN, 110MN, 

111KDD, 112KDD, 1KDW oraz budowy nowych 

urządzeL i sieci kablowych; 

3) do”uszcza się lokalizację nowych stacji 
transformatorowych jako obiektów naziemnych, 
wolnostojących. 

 

§ 25. Dla zabudowy na obszarach objętych ni-

niejszym ”lanem ustala się zao”atrzenie w gaz  
i uzbrojenie terenów w sieć gazową, zgodnie z usta-

nowionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi 
w tym zakresie, na nastę”ujących zasadach: 

1) zasilanie ze stacji redukcyjno-pomiarowej ga-

zu usytuowanej przy ulicy Sudeckiej, poza grani-

cami opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie ”rzebiegów istniejących sieci ga-

zowych, dystrybucyjnych, z dopuszczeniem re-

montów, ”rzebudowy, rozbudowy, budowy no-

wych sieci gazowych. 
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§ 26. Śla zabudowy na obszarach objętych ni-

niejszym ”lanem ustala się zao”atrzenie w energię 
cie”lną w o”arciu o co najmniej jedno z zasilaL: 

1) energią elektroenergetyczną; 
2) gazem; 

3) niekonwencjonalnymi uródJami energii odna-

wialnej, w tym w szczególno`ci energią sJoneczną 
”o”rzez baterie sJoneczne; 

4) węglem o zawarto`ci siarki ”alnej w ”aliwie 
do 0,3%; 

5) olejem o”aJowymŁ 
 

§ 27Ł Śla obszarów objętych niniejszym ”lanem 
ustala się wy”osawenie w ”odziemną sieć tele-

techniczną, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 

”rze”isami obowiązującymi w tym zakresieŁ 
 

§ 28Ł Śla obszarów objętych niniejszym ”lanem 
ustala się gos”odarkę od”adami na nastę”ujących 
zasadach: 

1) gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 

oraz ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami; 
2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi w ma-

Jych ilo`ciach winna być ”rowadzona zgodnie  
z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami w ”rzedmio-

towym zakresie; 

3) gos”odarka od”adami na terenie obiektów 
budowlanych winna być ”rowadzona z uwzględ-

nieniem segregacji od”adów; 
4) miejsca do gromadzenia odpadów komunal-

nych winny być osJonięte, w szczególno`ci murem 
o wysoko`ci co najmniej 1,5 m i oddzielone ”asem 
zieleni. 

 

§ 29Ł1Ł Śla obszarów objętych ”lanem obowią-
zują okre`lone ”rze”isami odrębnymi i normami 
branwowymi ograniczenia w uwytkowaniu terenów: 
przylegJych do istniejących i ”rojektowanych sieci 
infrastruktury technicznej, ”oJowonych w ”asie 
drogowym drogi krajowej nr 38 oraz poJowonych  
w obrębie strefy ochrony ”o`redniej zewnętrznej 
ujęcia wody ”rzy ulicy Mickiewicza. 

2. Ustala się strefę techniczną napowietrznych 

linii elektroenergetycznych 15 kV o szeroko`ci  
16 m (”o 8 m od osi linii, mierząc ”oziomo i ”ro-

sto”adle do osi), z zastrzeweniem, iw w sytuacji 
skablowania tejwe linii obowiązuje strefa technicz-

na jak dla linii kablowej. 

3. Dla strefy technicznej, o której mowa  
w ustę”ie 2 ustala się zakaz zabudowyŁ 

4. Śo”uszcza się zmiany ”rzebiegów i ”arame-

trów istniejących sieci infrastruktury technicznej, 
w tym w przypadku zaistnienia kolizji z nowo pro-

jektowanymi obiektami, na warunkach uzgodnio-

nych z wJa`cicielem danej sieci. 

5. Projektowane urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej winny być ”rowadzone w liniach rozgra-

niczających dróg, z do”uszczeniem ich ”rowadzenia 

”oza liniami rozgraniczającymi w ”rzy”adku braku 
technicznej mowliwo`ci ”rowadzenia ich w tychwe 
liniach, z zastrzeweniem ustę”ów 6, 7 i 8Ł 

6. Nie do”uszcza się lokalizacji wzdJuw drogi 
krajowej nr 38, w ”asie drogowym obiektów bu-

dowlanych, nowych sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi krajowej nr 38. 

7. Dopuszcza się lokalizację ”rzyJączy do istnie-

jących sieci infrastruktury technicznej, zlokalizo-

wanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 38, 

jedynie prostopadle do jezdni. 

8. Śo”uszcza się, w sytuacji budowy skrzywowa-

nia jednopoziomowego wraz z drogowymi obiektami 

inwynierskimi drogi krajowej i wojewódzkiej, o którym 
mowa w ”aragrafie 18 ustę”ie 1 ”unkcie 1, lokaliza-

cję kanaJów technologicznych, sJuwących umieszcza-

niu ”odziemnych urządzeL infrastruktury technicznej, 
niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogamiŁ 

9. Na terenach nalewących do strefy zewnętrz-
nej ochrony ”o`redniej ujęć wody w GJubczycach: 

ujęcia nr 1 ”rzy ulicy PowstaLców i ujęcia nr 2 
”rzy ulicy Mickiewicza obowiązują zakazy: 

1) w”rowadzania `cieków do wód ”owierzch-

niowych i do ziemi; 

2) rolniczego wykorzystania `cieków; 
3) stosowania nawozów sztucznych i chemicz-

nych `rodków ochrony; 
4) urządzania ”arkingów, obozowisk; 
5) mycia ”ojazdów mechanicznych; 
6) lokalizowania cmentarza i grzebania zwierząt; 
7) lokalizowania magazynów ”roduktów ro”o-

”ochodnych i rurociągów do ich transportu; 

8) ”rzechowywania i skJadowania materiaJów 
”romieniotwórczych; 

9) lokalizowania zakJadów ”rzemysJowych i ferm 
chowu zwierząt; 

10) wydobywania kopalin. 

 

RozdziaJ 10 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 30Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z przeznaczeniem: podstawowym i uzupeJ-
niającym, ustanowionym w ”rze”isach niniejszej 
uchwaJy, tereny stanowiące obszary objęte niniej-

szym ”lanem ”ozostaną w dotychczasowym zago-

s”odarowaniu i uwytkowaniu z do”uszczeniem: 

1) ”odniesienia standardu istniejącego uwytko-

wania ”o”rzez ”rzebudowę, remonty istniejących 

kubatur; 

2) realizacji czasowych miejsc postojowych dla 

samochodów o do”uszczalnej masie caJkowitej nie 
”rzekraczającej 3,5 tony na terenie oznaczonym 

symbolem 68U; 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 95 – 7628 – Poz. 1326 

 

3) realizacji ”arterowego obiektu usJugowego, 
w sąsiedztwie istniejących ”arterowych obiektów 
usJugowych, na terenie oznaczonym symbolem 

5MW/U. 

 

RozdziaJ 11 

Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 
ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy 

 

§ 31Ł1. Ustala się stawki ”rocentowe (okre`lone 

w stosunku ”rocentowym do wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ci) sJuwące naliczeniu jednorazowej o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci (”rzy 
uwzględnieniu ”rzeznaczenia ”odstawowego kawde-

go z terenów objętych ”lanem), opisane w ”oniwszej 
tabeli: 

 
 Symbol 

terenu: 

Przeznaczenie podstawowe 

terenu: 

Stawka pro-

centowa: 

5 MW/U zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usJugowa 

 

25 % 

101MN, 

104MN, 

106MN, 

113MN 

 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

 

20 % 

63U ÷ 

67U 

zabudowa usJugowa 30 % 

4US sport i rekreacja 15 % 

 

2. Śla terenów oznaczonych symbolami:  
54MW, 97MN÷100MN, 102MN÷103MN, 

105MN, 107MN÷112MN, 68U, 9P, 10P, 

74ZP÷75ZP, 5KDG÷9KDG, 109KDD÷114KDD, 

1KDW, nie ustala się stawek ”rocentowych (okre-

`lonych w stosunku procentowym do wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci), sJuwących naliczaniu 
jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci (”rzy uwzględnieniu ”rzeznaczenia 
”odstawowego, kawdego z ww. terenów) ｦ nie 

nastą”i wzrost ich warto`ci, w związku z uchwa-

leniem planu. 

 

RozdziaJ 12 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 32Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 
 

§ 33Ł  UchwaJę ”owierza się do wykonania 
Burmistrzowi GJubczycŁ 

 

§ 34Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach 
od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk  

źaJącznik nr 20 

do uchwaJy Nr XXXVł311ł09 

Rady Miejskiej w GJubczycach  
z dnia 23 wrze`nia 2009 rŁ 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do niniejszego ”lanu w trakcie wyJo-

wenia do ”ublicznego wglądu 

 

Do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego obejmującego tereny ”oJo-

wone w obrębie miasta GJubczyce, w trakcie wyJo-

wenia do ”ublicznego wglądu, nie zgJoszono wad-

nych uwag, nie zachodziJa więc ”otrzeba ich roz-

patrywania i podejmowania stosownych rozstrzy-

gnięćŁ 
 

źaJącznik nr 21 

do uchwaJy Nr XXXVł311ł09 

Rady Miejskiej w GJubczycach  
z dnia 23 wrze`nia 2009 rŁ  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w GJubczycach 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

wą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych 

 

WwŁ rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w GJubczy-

cach dotyczą nastę”ujących za”isanych w ”lanie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 
Rozstrzygnięcia dotyczą: 
1. źadaL z zakresu infrastruktury technicznej: 
1) utrzymania, ”rzebudowy istniejącej sieci ka-

nalizacji, realizacji nowych odcinków sieci kanali-
zacji rozdzielczej; 

2) utrzymania, ”rzebudowy istniejącej sieci wo-

dociągowej, realizacji nowych odcinków sieci wo-

dociągowej. 

2Ł źadaL z zakresu infrastruktury drogowej: 
1) utrzymania, przebudowy, rozbudowy, bu-

dowy elementów ukJadu ｦ dróg ”ublicznych klasy 
dojazdowa (gminnych). 

S”osób finansowania ww. zadaL nastą”i  
w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy i ”rocedury 
”rawne ze `rodków wJasnych gminy z ewentual-

nym ws”arciem ”ozyskanym ze `rodków ze-

wnętrznych, w tym ze `rodków z funduszy ”omo-

cowych Unii Europejskiej. 
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