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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XII/120/11 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk 

oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

Brak uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć 

obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

w trakcie jego wyJowenia do publicznego wglądu  

i nieuwzględnionych przez Burmistrza Ozimka. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XII/120/11 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich 

finansowania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednoli-

ty tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmia-

nami), w oparciu o ｭPrognozę skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego ”lanuｬ Rada Miej-

ska w Ozimku rozstrzyga o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu 

Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia), gmina 

Ozimek nie poniesie wadnych wydatków na reali-

zację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 
1648

 

 

1653 

 
1649 

UCHWAIA NR X/71/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIś 

 

 z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi ZJotniki, gmina PrószkówŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.), po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunko-

waL i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Prószkówｬ uchwalonym przez Radę 

Gminy w Prószkowie uchwaJą Nr IV/19/98 z dnia 

29 grudnia 1998 r., ze zmianą w”rowadzoną 

uchwaJą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVII/ 

193/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz  

w nawiązaniu do uchwaJy Nr XXXV/312/2009 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 ”audzier-

nika 2009 r. w sprawie ”rzystą”ienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi źJotniki, Rada Miejska 

w Prószkowie uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi źJotniki, 
gmina Prószków, zwaną dalej planem. 
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1. Integralną czę`cią ustaleL planu stanowią-
cych tre`ć niniejszej uchwaJy są nastę”ujące za-

Jączniki: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący 

zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószko-

wie dotyczące sposobu realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowiące zaJącznik  

nr 2 do uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószko-

wie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu w czasie wyJowenia do 

publicznego wglądu, stanowiące zaJącznik nr 3 do 

uchwaJy. 
 

§ 2.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy 

Rady Miejskiej w Prószkowie jest mowa o: 

1) planie - nalewy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące obszaru okre`lonego w § 1 niniejszej 

uchwaJy, o ile z tre`ci przepisu nie wynika ina-

czej; 

2) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć 

zaJącznik graficzny do niniejszej uchwaJy sporzą-
dzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, sta-

nowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3) przepisach odrębnych i szczególnych - nale-

wy przez to rozumieć aktualne w momencie reali-

zacji niniejszej uchwaJy przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, normy branwowe oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - nalewy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi ten obszar od innych obszarów oznaczony 

symbolem przeznaczenia podstawowego; 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalewy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

”rzewawać na danym terenie wyznaczonym na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niw pod-

stawowe, które uzu”eJniają lub wzbogacają prze-

znaczenie podstawowe; 

7) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię, przy której nalewy sytuować 

elewacje frontowe budynków mieszkalnych, dla 

”ozostaJych obiektów linia ta stanowi jednocze-

`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy, dopuszcza 

się przekroczenie linii zabudowy przez okapy  

i gzymsy o nie więcej niw 1,0 m, balkony, weran-

dy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki  

o nie więcej niw 2,0 m i na dJugo`ci nie większej 

niw ½ szeroko`ci elewacji frontowej; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię, która nie mowe zostać 

przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich 

budynków, dopuszcza się przekroczenie linii za-

budowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niw 
1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody ze-

wnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niw 2,0 m 

i na dJugo`ci nie większej niw ½ szeroko`ci ele-

wacji frontowej; 

9) nieuciąwliwych usJugach lokalnych - nalewy 

przez to rozumieć funkcje usJug komercyjnych lub 

publicznych związane z obsJugą projektowanej  

i istniejącej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciąwli-
wo`ć mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi 
nie przekracza swym zasięgiem granic, do któ-
rych inwestor posiada tytuJ prawny; 

10) usJugach komercyjnych - nalewy przez to 

rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane 

caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy niepublicz-

nych we wszelkich dziedzinach dziaJalno`ci go-

spodarczej; 

11) usJugach publicznych - nalewy przez to ro-

zumieć funkcje terenów i obiektów realizowane 

caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy publicznych 

we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólno-

s”oJecznym, realizowanych w ramach dziaJaL 

wJasnych przez samorząd lokalny oraz w ramach 

zadaL zleconych lub wprowadzonych w drodze 

negocjacji przez administrację rządową; 
12) usJugach agroturystyki ｦ nalewy przez to 

rozumieć dziaJalno`ć usJugowo ｦ turystyczną 

prowadzoną przez rolników na terenie wJasnego 

rodzinnego gospodarstwa rolnego, nie objętą po-

datkiem dochodowym od osób fizycznych; 

13) urządzeniach towarzyszących - nalewy 

przez to rozumieć obiekty technicznego wyposa-

wenia i infrastruktury technicznej, zaplecza par-

kingowe i garawowe (trwale związane z gruntem) 

oraz inne urządzenia ”eJniące sJuwebną rolę wo-

bec przeznaczenia podstawowego; 

14) zieleni towarzyszącej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć zieleL ozdobną, rekreacyjną, izolacyjną 

oraz ogrody przydomowe. 

2. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
 

§ 3. Przedmiot ustaleL planu obejmuje zakres 

zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

§ 4. Nastę”ujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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5) podstawowe przeznaczenie terenu wyrawo-

ne na rysunku planu symbolem i numerem po-

rządkowym; 
6) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków; 
7) granice strefy ochrony konserwatorskiej hi-

storycznego ukJadu przestrzennego wsi źJotniki; 
8) granice Obszaru Chronionego Krajobrazu 

"Bory NiemodliLskie"; 
9) granice terenu górniczego Opole ｦ Folwark I; 

10) napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o `rednim i wysokim na”ięciu wraz z granicami  

w obrębie których obowiązują ograniczenia, 

zgodnie z Polskimi Normami i ”ozostaJymi przepi-

sami odrębnymi; 
11) granice projektowanej strefy ujęcia wody. 

 

RozdziaJ II 
Przepisy szczegóJowe dla obszaru objętego 

planem 

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania. 

1. Ustala się nastę”ujące podstawowe prze-

znaczenie terenów wyodrębnionych liniami roz-

graniczającymi i oznaczonymi odpowiednio sym-

bolami na rysunku planu: 

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

symbolami 1 RM ｦ 3 RM; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolami 1 MN ｦ 21 MN; 

3) tereny zabudowy zagrodowej z usJugami, 
oznaczone symbolami 1 RMU ｦ 5 RMU; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami, oznaczone symbolami 1 MNU 

ｦ 15 MNU; 

5) tereny usJug lokalnych (komercyjne i pu-

bliczne), oznaczone symbolami 1 U ｦ 3 U; 

6) tereny obiektów produkcyjnych, skJadów, 
magazynów, obiektów obsJugi transportu samo-

chodowego oraz zabudowy usJugowej, oznaczone 

symbolami 1 PU, 2 PU; 

7) teren usJug publicznych, oznaczony symbo-

lem UP; 

8) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony 

symbolem US; 

9) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbo-

lami 1 ZP, 2 ZP; 

10) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R 

ｦ 10 R; 

11) teren wód powierzchniowych `ródlądo-

wych, oznaczone symbolami 1 WS, 2 WS; 

12) tereny urządzeL elektroenergetycznych, 

oznaczone symbolami 1 E ｦ 3 E; 

13) tereny urządzeL gospodarki `ciekowej ｦ 

przepompownie `cieków, oznaczone symbolami  

1 NP - 3 NP; 

14) teren drogi klasy G - gJówna, oznaczony 

symbolem KDG; 

15) tereny dróg klasy D - dojazdowe, ozna-

czone symbolami 1 KDD ｦ 9 KDD; 

16) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 

symbolami 1 KDW ｦ 4 KDW; 

17) tereny ciągów pieszo ｦ jezdnych wewnętrz-
nych, oznaczone symbolami 1 KDp ｦ 9 KDp; 

18) teren drogi transportu rolnego, oznaczony 

symbolem KDR. 

 

§ 6. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego. 

1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1) na terenach zainwestowanych formę no-

wych obiektów nalewy dostosować do skali, 

uksztaJtowania bryJy i detalu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego 

liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysoko-

`ci dachu, ukJadu kalenicy, poziomu posadowie-

nia parteru; 

2) na terenach niezainwestowanych formę 

obiektów w granicach terenu wyznaczonego linia-

mi rozgraniczającymi nalewy ksztaJtować w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w przepisach szczegóJo-

wych dla wyznaczonych terenów w liniach roz-

graniczających ｦ rozdziaJ III; 
3) wydzielenie nowych dziaJek budowlanych 

na terenach niezainwestowanych nalewy realizo-

wać przy istniejących ulicach lub z wJasnym do-

jazdem, w s”osób niekolidujący z projektowanymi 

ukJadami komunikacyjnymi; 

4) zakazuje się na obszarze objętym planem: 

a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej szeregowej, 

b) lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy większej niw 1000 m2, 

c) lokalizacji otwartych ”laców związanych ze 

skJadowaniem, gospodarczym wykorzystaniem  

i utylizacją od”adów oraz surowców wtórnych, 
d) wydzielania dziaJek nie mających dostę”u 

do drogi publicznej lub do drogi wewnętrznej po-

siadających ”odJączenie do drogi publicznej,  

z wyjątkiem sytuacji gdy sJuwy ono ”owiększeniu 

dziaJki mającej dostę” do drogi, 

e) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 

wód powierzchniowych w odlegJo`ci mniejszej niw 
3 m od linii brzegu. 

2. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące 

linie zabudowy w nastę”ujących odlegJo`ciach: 
1) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gJównej 

lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na 

rysunku planu z dopuszczeniem mniejszej odle-

gJo`ci dla urządzeL obsJugi komunikacji samocho-

dowej; 

2) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-

wych, wewnętrznych, ciągów pieszo ｦ jezdnych 
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oraz drogi transportu rolnego lub zgodnie z lokal-

nymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu; 

3) 3 m od granicy cieków i rowów melioracyj-

nych; 

4) dla istniejących, przed dniem wej`cia w wy-

cie niniejszej uchwaJy, budynków mieszkalnych, 

usJugowych, gospodarczych i innych lub ich czę-
`ci, nie s”eJniających swym ”oJoweniem ustalo-

nych w planie linii zabudowy dopuszcza się re-

mont i ”rzebudowę budynków, a w przypadku 

rozbudowy lub odbudowy nalewy dostosować się 

do linii zabudowy okre`lonych w niniejszym pla-

nie, z wyjątkiem obiektów zabytkowych w odnie-

sieniu do których obowiązują ustalenia zawarte  

w § 8 ust. 1 i 2. 

 

§ 7. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego. 

W zakresie ochrony `rodowiska przyrody i kra-

jobrazu kulturowego obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) obszar ”oJowony na ”oJudnie od ulicy Par-

kowej do granicy z drogą wojewódzką nr 414  

w granicach przedstawionych na zaJączniku nr 1 

do uchwaJy ”oJowony jest na Obszarze Chronione-

go Krajobrazu "Bory NiemodliLskie", utworzonego 

z dniem 26 maja 1988 r., uchwaJą Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88; 

2) dziaJalno`ć gospodarcza na Obszarze Chro-

nionego Krajobrazu "Bory NiemodliLskie" powinna 

być prowadzona w s”osób nienaruszający stanu 

względnej równowagi ekologicznej i powinna być 

zgodna z roz”orządzeniem Wojewody Opolskiego 

Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.  

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  

w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Opol-

skiego z 2006 r. Nr 33, poz. 1133); 

3) na obszarze objętym planem wprowadza się 

zakaz lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, za 

wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej (w tym równiew obiektów Jączno`ci 
publicznej) oraz obiektów produkcyjnych, skJa-

dów, magazynów, obiektów obsJugi transportu 

samochodowego oraz zabudowy usJugowej na 

terenie oznaczonym symbolem 2 PU; 

4) dopuszcza się ”rzedsięwzięcia mogące po-

tencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
wymagają one przeprowadzenia oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony `ro-

dowiska; 

5) prowadzona dziaJalno`ć usJugowa nie mowe 

”owodować ponadnormatywnego obciąwenia 

`rodowiska naturalnego poza granicami terenu, 

do którego inwestor posiada tytuJ prawny oraz 

wywoJywać konieczno`ć ustanowienia obszaru 

ograniczonego uwytkowania; 

6) na caJym obszarze obowiązuje zakaz od-

prowadzania nieoczyszczonych `cieków do wód: 
powierzchniowych, podziemnych i gruntów; 

7) nakazuje się wprowadzenie obudowy biolo-

gicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej 
je przed zanieczyszczeniem; 

8) nakazuje się utrzymanie we wJa`ciwym 

stanie i konserwowanie istniejącej zieleni ozna-

czonej na rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP,  

a takwe wykonanie nowych nasadzeL drzew, 

zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrod-

niczymi; 

9) wprowadza się obowiązek zachowania po-

ziomów haJasu w `rodowisku okre`lonych  

w przepisach odrębnych, dla nastę”ujących tere-

nów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

a) 1 RM ｦ 3 RM, 1 MN ｦ 21 MN ｦ jak dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 1 MNU ｦ 15 MNU, 1 RMU ｦ 5 RMU ｦ jak 

dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami rze-

mie`lniczymi, 
c) 1 PU, 2 PU na granicy z terenami chronio-

nymi akustycznie (zabudowa mieszkaniowa wsi 

źJotniki) ｦ jak dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, 

d) UP ｦ jak dla terenu zabudowy związanej ze 

staJym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mJo-

dziewy; 
10) dla obiektów w których będą przechowy-

wane substancje toksyczne, w tym ropopochod-

ne oraz substancje ”romieniotwórcze nalewy wy-

konać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich 

do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu 

wraz z urządzeniami monitorującymi; 
11) masy ziemne usuwane lub przemieszczone 

podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym 

planem nalewy wykorzystać na miejscu przy rekul-

tywacji terenu lub zagos”odarować zgodnie  

z przepisami o odpadach; 

12) na obszarze objętym planem wyklucza się 

stosowanie urządzeL grzewczych o niskiej inten-

sywno`ci spalana, ze względu na ich wysoką 

emisję zanieczyszczeL do `rodowiska; 
13) obszar objęty planem znajduje się w zasię-

gu wystę”owania uwytkowego poziomu wodono-

`nego w utworach kredy (ujmowanego w stud-

niach pobliskiego ujęcia Zimnice MaJe - tlinice) 
oraz w granicach `ródlądowych zbiorników wód 

podziemnych, gromadzących wody w triasowych 

utworach szczelinowych, opisywanych dotych-

czas jako gJówne zbiorniki wód podziemnych: 

G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadzkie" (trias, utwory 

szczelinowo - krasowe), G.Z.W.P. 335 "Krapko-

wice - Strzelce Opolskie" (trias, utwory szczeli-

nowo - porowe) oraz G.Z.W.P. 336 ｭNiecka 

O”olskaｬ (kreda, utwory szczelinowo - porowe)  

i w związku z tym wszelkie ”rzedsięwzięcia na 

obszarze objętym planem powinny s”eJniać wy-

magania ”rze”isów odrębnych i szczególnych  
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z zakresu ochrony `rodowiska, w tym szczególnie 

z zakresu gospodarki wodnej i `ciekowej. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 
1. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych 

wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków: 
1) budynek mieszkalny, ul. Opolska 13; 

2) budynek mieszkalny, ul. Opolska 18a; 

3) budynek mieszkalny, ul. Opolska 31; 

4) budynek mieszkalny, ul. Opolska 32; 

5) budynek mieszkalny, ul. Opolska 33; 

6) budynek mieszkalny, ul. Opolska 39; 

7) budynek mieszkalny, ul. Opolska 45; 

8) budynek mieszkalny, ul. Opolska 54; 

9) budynek gospodarczy, ul. Opolska 54; 

10) budynek mieszkalny, ul. Opolska 57; 

11) budynek mieszkalny, ul. Polna 3; 

12) budynek byJej szkoJy (dzisiejszy dom spo-

tkaL TSKN) przy ul. Szkolnej; 

13) kapliczka ｦ dzwonnica przy ul. Opolskiej, 

1885 r.; 

14) kapliczka (w polu) przy ul. Strzeleckiej; 

15) kapliczka na skrzywowaniu ul. Parkowej  

z ul. O”olską. 
2. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastę”ujące zasady ochrony: 

1) nalewy zachować bryJę obiektu, historyczny 

detal architektoniczny, ksztaJt i geometrię dachu, 

”odziaJy w elewacji, stolarkę okienną i drzwiową 

oraz wystrój architektoniczny; 

2) nalewy stosować kolorystykę i materiaJy 

nawiązujące do uwywanych w ”rzeszJo`ci, w tym 

ceramiczne lub tynkowe pokrycie `cian ze-

wnętrznych, zakazuje się stosowania okJadzin 

`ciennych typu ｭsidingｬ; 
3) elementy elewacyjne instalacji technicznych 

nalewy ”rojektować i montować z uwzględnie-

niem warto`ci zabytkowych obiektów; 
4) dopuszcza się mowliwo`ć rozbiórki obiektów 

zabytkowych, po przedstawieniu oceny stanu 

technicznego i uzyskaniu uzgodnienia Wojewódz-

kiego Konserwatora źabytków; 
5) zasób gminnej ewidencji zabytków podlega 

sukcesywnemu rozpoznaniu i mowe być aktuali-

zowany, zmiany te nie ”owodują zmian ustaleL 

planu miejscowego. 

3. Wyznacza się strefę ochrony konserwator-

skiej historycznego ukJadu przestrzennego wsi 

źJotniki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

w granicach której ustala się nastę”ujące wymogi: 

1) formę ”rzestrzenną nowych, przebudowy-

wanych i rozbudowywanych budynków nalewy 

dostosować do istniejących budynków o charak-

terystycznych cechach regionalnych, gJównie  

w zakresie gabarytów zabudowy, ksztaJtu i geo-

metrii dachów, detalu architektonicznego oraz 

zastosowanych technik konstrukcyjnych i mate-

riaJów budowlanych; 

2) wprowadza się zakaz lokalizowania elemen-

tów dysharmonizujących w zakresie skali, usytu-

owania oraz formy; 

3) zabrania się stosowania betonowych ogro-

dzeL, ws”óJczesnych okJadzin elewacji typu ｭsi-
dingｬ, masywnej dachówki z ”oJyskiem oraz 

wprowadzania jaskrawych barw w elewacjach  

i dachach. 

4. Na caJym obszarze objętym planem wpro-

wadza się zakaz lokalizowania zabudowy niedo-

stosowanej pod względem architektonicznym do 

`rodowiska kulturowego regionu. 

 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJ-
towania przestrzeni publicznych. 

1. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stę”ujące obszary przestrzeni publicznych: 

1) teren drogi klasy G - gJówna, oznaczony 

symbolem KDG; 

2) tereny dróg dojazdowych, oznaczone sym-

bolami 1 KDD ｦ 9 KDD; 

3) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbo-

lami 1 ZP, 2 ZP; 

4) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony 

symbolem US. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

1) na terenach o których mowa w ust. 1  

pkt 1 - 4 dopuszcza się lokalizację wszelkich 

obiektów nie będących technicznymi elementami 

wy”osawenia pasa drogowego, w szczególno`ci 
”asów zieleni izolacyjnej, obiektów maJej archi-

tektury, elementów reklamowych i informacyj-

nych oraz urządzeL technicznych, zgodnie z za-

sadami okre`lonymi w przepisach odrębnych oraz 

z zasadami okre`lonymi w niniejszej uchwale; 

2) na terenie usJug sportu i rekreacji dopuszcza 

się lokalizację obiektów maJej architektury, urzą-
dzeL technicznych, obiektów usJugowych, ele-

mentów reklamowych i informacyjnych oraz zie-

leni, zgodnie z zasadami okre`lonymi w przepi-

sach odrębnych oraz z zasadami okre`lonymi  
w niniejszej uchwale; 

3) na terenach zieleni parkowej dopuszcza się 

lokalizację obiektów maJej architektury, urządzeL 

sportowo rekreacyjnych oraz ciągów pieszo ｦ 

rowerowych; 

4) reklamy, tablice informacyjne i obiekty ma-

Jej architektury nalewy lokalizować w miejscach 

za”ewniających: 
a) wJa`ciwą eks”ozycję obiektów budowlanych, 

b) bez”ieczeLstwo pieszych i ruchu ”ojazdów, 
c) s”eJnienie ”rze”isów odrębnych, w tym 

techniczno ｦ budowlanych; 

5) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdJuw li-
nii rozgraniczających dróg publicznych i ”laców 

wprowadza się nastę”ujące zasady: 
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a) ogrodzenie awurowe o maksymalnej wyso-

ko`ci 160 cm, 

b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów ”odlegających ochronie usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów. 
1) PóJnocna i centralna czę`ć obszaru objętego 

planem ”oJowona jest w granicach terenu górni-

czego zJowa wapieni i margli "Opole-Folwark I", 

ustalonego na podstawie koncesji Wojewody 

Opolskiego nr 3/2002 znak _R.II-KM-7412/4/29-

2/02 z dnia 10 czerwca 2002 r.; 

2) Na obszarze objętym planem nie znajdują 

się tereny narawone na niebez”ieczeLstwo powo-

dzi, a takwe tereny zagrowone osunięciem się mas 

ziemnych. 

 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu. 
Na obszarze objętym planem wyznacza się tere-

ny objęte zakazem zabudowy kubaturowej, ozna-

czone na rysunku planu symbolami: 1 R ｦ 10 R 

oraz 1 ZP, 2 ZP. 

 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

1. Dla potrzeb obsJugi komunikacyjnej obszaru 

objętego planem wyznacza się przebiegi dróg: 
gJównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDG, dojazdowych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDD ｦ 9 KDD, wewnętrz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 KDW ｦ 4 KDW, ciągów pieszo ｦ jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp 

ｦ 9 KDp oraz drogi transportu rolnego, oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem KDR. 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-

gólnym terenom wJa`ciwej ilo`ci stanowisk po-

stojowych, w tym ”arkingów i garawy, w ilo`ci 
nie mniejszej niw: 

1) 1 miejsce na mieszkanie lub ”okój hotelowy; 

2) 1 miejsce postojowe na kawde roz”oczęte 

25 m2 powierzchni uwytkowej funkcji usJugowej 
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

3) 1 miejsce postojowe na kawde roz”oczęte 

30 m2 powierzchni zabudowy usJugowej oraz 

produkcyjno - usJugowej; 
4) w przypadku realizacji więcej niw jednego 

rodzaju zabudowy w ramach wJasno`ci, ilo`ć 

stanowisk postojowych okre`lonych w ust. 1 

podlega zsumowaniu. 

3. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady ob-

sJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) linie rozgraniczające dróg: gJównej (KDG) za 

zgodą zarządcy drogi, dojazdowych (KDD), ciągów 

pieszo ｦ jezdnych (KDp), dróg wewnętrznych 

(KDW), drogi transportu rolnego (KDR) wyznaczone 

na rysunku planu są równocze`nie liniami rozgrani-

czającymi sieci uzbrojenia technicznego; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej podziemnej równiew ”omiędzy 

liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy w przypadku braku mow-
liwo`ci zlokalizowania tych sieci w obrębie linii 

rozgraniczających dróg oraz przez tereny rolnicze; 

3) dopuszcza się mowliwo`ć realizacji urządzeL 

infrastruktury technicznej jako towarzyszących 

inwestycjom na terenach dziaJek wJasno`ciowych 

inwestorów; 
4) nalewy za”ewnić dostę” do urządzeL infra-

struktury technicznej; 

5) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach dopuszcza się lokalizację nadziemnych 

kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

jako obiektów wbudowanych w granicach tere-

nów przeznaczonych na inne funkcje; 

6) w przypadku zaistnienia konfliktu ”omiędzy 

obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-

stowaniem terenu dopuszcza się ”rzeJowenie lub 

kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą. 
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę 

istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsJu-

gującej istniejącą i ”rojektowaną zabudowę; 
2) wprowadza się obowiązek wy”osawenia 

sieci wodociągowej w hydranty ”rzeciw”owarowe 

dla zabezpieczenia ”rzeciw”owarowego obiektów 

budowlanych. 

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwia-

nia `cieków ustala się: 
1) odprowadzenie `cieków komunalnych i by-

towych, których dopuszczalny skJad okre`lają 

przepisy odrębne do istniejącej i projektowanej 

rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ｦ 

ci`nieniowej wsi źJotniki na warunkach okre`lo-

nych przez zarządcę sieci; 

2) odprowadzenie `cieków pochodzenia prze-

mysJowego i technologicznego po uprzednim 

oczyszczeniu na terenie wJasnym inwestora do 

istniejącej i projektowanej rozdzielczej kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno ｦ ci`nieniowej wsi źJotniki 
na warunkach okre`lonych przez zarządcę sieci; 

3) budowę kanalizacji sanitarnej uJowonej 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz prze-

pompowni `cieków; 
4) odprowadzenie `cieków do oczyszczalni 

`cieków w Opolu lub alternatywnie do oczysz-

czalni `cieków w innej miejscowo`ci; 
5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-

nej wszelkie dziaJania w zakresie gospodarki `cie-

kowej muszą być prowadzone zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie 
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`cieków bytowych do szczelnych zbiorników 

bezod”Jywowych na nieczysto`ci ciekJe, lokali-

zowanych na dziaJkach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi oraz do lokalnych przydo-

mowych oczyszczalni `cieków. 
6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo w teren lub do istniejących rowów meliora-

cyjnych i cieków wodnych na warunkach okre`lo-

nych przez ich wJa`cicieli oraz na terenach uzbro-

jonych do kanalizacji deszczowej; 

2) budowę kanalizacji deszczowej uJowonej 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3; 

3) obowiązek zneutralizowania substancji ro-

popochodnych lub chemicznych, je`li takie wy-

stą”ią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 

deszczowej; 

4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania te-

renów, na których mowe doj`ć do zanieczyszcze-

nia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3; 

5) dopuszcza się lokalizowanie przydomowych 

zbiorników na deszczówkę (maJa retencja). 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców  

z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej ka-

blowej lub napowietrznej niskiego na”ięcia na 

warunkach okre`lonych przez zarządcę sieci; 

2) dla potrzeb istniejącego i projektowanego 

zainwestowania (gJównie zabudowa zagrodowa, 

zagrodowa z usJugami, mieszkaniowa jednoro-

dzinna, mieszkaniowo - usJugowa) wyznacza się 

tereny pod stacje transformatorowe, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 E ｦ 3 E oraz trasy 

linii elektroenergetycznych `redniego na”ięcia 

zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych na terenach wJasnych inwestora,  

z zapewnieniem dostę”u transportu i obsJugi tych 

urządzeL; 
4) pozostawia się przebieg tras istniejących li-

nii elektroenergetycznych o `rednim i wysokim 

na”ięciu wraz z strefami, w obrębie których obo-

wiązują ograniczenia, zgodnie z przepisami od-

rębnymi oraz ”ozostaJymi przepisami dotyczącymi 
linii elektroenergetycznych; 

5) zakazuje się lokalizowania obiektów budow-

lanych na staJy pobyt ludzi oraz trwaJego zago-

spodarowania terenu zielenią `rednią i wysoką  

w obrębie stref, o których mowa w ust. 7 pkt 4; 

6) dopuszcza się ”rzeJowenie lub kablowanie 

sieci elektroenergetycznych na warunkach uzgod-

nionych z zarządcą sieci. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny usta-

la się: 
1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez bu-

dowę rozdzielczej sieci gazowej `redniego ci`nienia 

na warunkach okre`lonych przez operatora sieci; 

2) uJowenie rozdzielczej sieci gazowej na wa-

runkach okre`lonych przez wJa`ciciela sieci oraz 

zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3; 

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza 

się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjo-

narnych lokalizowanych w granicach wJasno`ci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną 

ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekolo-

gicznych uródeJ cie”Ja: 
1) paliwo ”Jynne lub inne o niskiej zawarto`ci 

siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjo-

nalne uródJa energii, przy zastosowaniu urządzeL 

grzewczych o wysokiej s”rawno`ci i niskim stop-

niu zanieczyszczeL; 
2) dopuszcza się wykorzystanie paliw staJych 

z zastosowaniem technologii o wysokiej spraw-

no`ci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeL do 

atmosfery; 

3) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe 

nalewy lokalizować zgodnie z przepisami odręb-

nymi. 

10. W zakresie usJug telekomunikacyjnych 

ustala się: 
1) zaopatrzenie w Jącza telefoniczne z istnieją-

cej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrz-

nej lub kablowej) - na warunkach okre`lonych 

przez o”eratorów sieci; 

2) budowę sieci telekomunikacyjnych we 

ws”ólnych kanaJach zbiorczych w porozumieniu 

ze wszystkimi operatorami sieci, uJowonych zgod-

nie z zasadami podanymi w ust. 3, w przypadku 

braku mowliwo`ci budowy sieci w kanaJach zbior-

czych dopuszcza się budowę sieci poza kanaJami 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeL przekau-
nikowych telekomunikacji w tym konstrukcji wie-

wowych i stacji bazowych telefonii komórkowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

11. W zakresie usuwania od”adów ustala się: 
1) usuwanie od”adów staJych komunalnych 

do szczelnych ”ojemników - kontenerów i ich 

”óuniejsze wywiezienie na wysypisko od”adów 

komunalnych na warunkach okre`lonych przez 

dysponenta wysypiska; 

2) s”osób ”ostę”owania z odpadami (w tym 

innymi) na zasadach okre`lonych w przepisach  

o odpadach; 

3) wytwórcy od”adów zobowiązani są do sto-

sowania technologii minimalizujących powstawa-

nie od”adów i ograniczających ich uciąwliwo`ć dla 

`rodowiska. 
12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek 

przebudowy systemu drenarskiego lub jego na-

prawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane 

będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu 

stosownych uzgodnieL z wJa`ciwym organem do 

spraw melioracji. 
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§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zago-

spodarowania urządzenia i uwytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustaleL planu pozostawia się 

dotychczasowe uwytkowanie terenów. 
 

RozdziaJ III 
Przepisy szczegóJowe dla wyznaczonych tere-

nów w liniach rozgraniczających 

§ 14. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1 RM ｦ 3 RM. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowi zabudowa zagrodowa; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciąwliwych usJug związanych z produkcja 

rolniczą o powierzchni nie ”rzekraczającej 100 m2, 

usJugi mogą być lokalizowane w adaptowanych 

pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub go-

spodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych 

do budynków lub w obiektach wolnostojących, 

b) usJug agroturystycznych, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
d) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, dróg wewnętrznych, miejsc 

parkingowych i garawy wolnostojących. 
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wymóg ksztaJtowania zabudowy w nawią-

zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

2) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  

i zmianę sposobu uwytkowania zgodnie z podsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu 

istniejących budynków (mieszkalne, usJugowe, 
gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami 

ksztaJtowania zabudowy ustalonymi w pkt 4-8; 

3) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynków 

gospodarczych i mieszkalnego w odlegJo`ci 1,5 m 

od granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bez-

”o`rednio przy granicy w przypadku lokalizowania 

zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą dziaJ-
kach; 

4) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondy-

gnacji nadziemnych (nie licząc piwnic); 

5) wysoko`ć nowej zabudowy gospodarczej 

nie mowe ”rzekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej; 

6) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej liczona od poziomu terenu przy najni-

wej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwyw-
szego punktu dachu nie mowe ”rzekroczyć 12 m  

a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, 

hodowlane, garawe) nie mowe ”rzekroczyć 9 m; 

7) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospado-

we o ”rzedJuwonej kalenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 300 ｦ 450, przy czym dopuszcza się 

wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbo-

gacających formę dachu, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachówko-

podobnymi oraz blachą; 
8) dachy budynków gospodarczych dwuspa-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachówko”odobnymi oraz blachą, 
dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobu-

dowy do innych budynków lub lokalizowanych 

przy granicy dziaJki, minimalny kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 100; 

9) maksymalna dopuszczalna obsada w bu-

dynkach inwentarskich na jednej dziaJce zabudo-

wy zagrodowej nie powinna ”rzekroczyć 20 DJP; 

10) minimalna szeroko`ć wydzielonej drogi 

wewnętrznej powinna wynosić 6 m; 

11) maksymalna powierzchnia zabudowy  

i powierzchni utwardzonych nie powinna przekro-

czyć 70% powierzchni dziaJki, w tym powierzch-

nia zabudowy 40% (nie dotyczy dziaJek istnieją-
cych ”rzekraczających ww. wskauniki); 

12) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie powinna być mniejsza niw 30% powierzch-

ni dziaJki; 
13) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 

”odziaJ terenu na dziaJki budowlane: 

1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 22 m; 

2) minimalna powierzchnia dziaJki zabudowy 

zagrodowej nie mowe być mniejsza niw 1200 m2; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100. 

 

§ 15. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 MN - 21 MN. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciąwliwych usJug lokalnych (komercyj-

nych lub publicznych) o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% powierzchni caJkowitej budynku 

mieszkalnego, usJugi mogą być lokalizowane  

w adaptowanych pomieszczeniach budynku miesz-
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kalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach 

dobudowanych do budynków lub w obiektach 

wolnostojących, 
b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
c) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych i garawy wolnostojących,  
z wykluczeniem parkowania samochodów o no-

`no`ci ”owywej 3,5 t. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wjazdy na dziaJki bez”o`rednio z istnieją-

cych lub projektowanych ulic; 

2) wymóg ksztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

3) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynku 

gospodarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od 

granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bezpo-

`rednio przy granicy w przypadku lokalizowania 

zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą dziaJkach; 
4) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondy-

gnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), a zabu-

dowy gospodarczej 1 kondygnacji; 

5) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej, liczona od poziomu terenu przy naj-

niwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwyw-
szego punktu dachu nie mowe ”rzekroczyć 12 m  

a wysoko`ć zabudowy gospodarczej (budynki 

gospodarcze, garawe) nie mowe ”rzekroczyć 8 m; 

6) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospado-

we o ”rzedJuwonej kalenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 300 ｦ 450, przy czym dopuszcza się 

wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbo-

gacających formę dachu, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachówko-

podobnymi oraz blachą; 
7) dachy budynków gospodarczych dwuspa-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachówko”odobnymi oraz blachą, 
dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobu-

dowy do innych budynków lub lokalizowanych 

przy granicy dziaJki, minimalny kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 100; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

50% powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 30% (nie dotyczy dziaJek istniejących 

”rzekraczających ww. wskauniki); 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 50% powierzchni 

dziaJki; 
10) minimalna szeroko`ć wydzielonej drogi 

wewnętrznej powinna wynosić 6 m; 

11) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane (doty-

czy dziaJek projektowanych): 

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolnostojącej, 14 m dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej bliuniaczej, 
b) minimalna powierzchnia dziaJki zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie 

mowe być mniejsza niw 800 m2, zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej bliuniaczej 600 m2; 

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu pod-

legającego ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie 

dziaJki o parametrach okre`lonych w ust. 3 pkt 1, 

dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej  

z nowo wydzielonych dziaJek maksymalnie o 20% 

minimalnej powierzchni okre`lonej w ust. 3 pkt 1 

(dotyczy skrajnych dziaJek); 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100. 

 

§ 16. Tereny zabudowy zagrodowej z usJuga-

mi, oznaczone na rysunku planu symbolami  

1 RMU ｦ 5 RMU. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

zabudowa zagrodowa z usJugami lokalnymi  

(w tym związanymi z agroturystyką oraz produk-

cją rolniczą), usJugi mogą być lokalizowane  

w adaptowanych pomieszczeniach budynku miesz-

kalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach 

dobudowanych do budynków lub w obiektach 

wolnostojących; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 

c) elementów reklamowych i informacyjnych 

sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wymóg ksztaJtowania zabudowy w nawią-

zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 
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2) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  

i zmianę sposobu uwytkowania zgodnie z podsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu 

istniejących budynków (mieszkalne, usJugowe, 
gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami 

ksztaJtowania zabudowy ustalonymi w pkt 4-8; 

3) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynków 

gospodarczych i mieszkalnego w odlegJo`ci 1,5 m 

od granicy w z sąsiednią dziaJką budowlaną lub 

bez”o`rednio przy granicy w przypadku lokalizo-

wania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą 

dziaJkach; 
4) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej oraz 

usJugowej nie mowe ”rzekroczyć dwóch kondy-

gnacji nadziemnych (nie licząc piwnic); 

5) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej liczona od poziomu terenu przy najni-

wej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwyw-
szego punktu dachu nie mowe ”rzekroczyć 12 m; 

6) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospado-

we o ”rzedJuwonej kalenicy, o symetrycznie na-

chylonych ”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 300 ｦ 450, przy czym dopuszcza się 

wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbo-

gacających formę dachu, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachówko-

podobnymi oraz blachą; 
7) maksymalna wysoko`ć nowych oraz prze-

budowywanych i rozbudowywanych budynków 

gospodarczych (w tym równiew hodowlanych) 

liczona od poziomu terenu przy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywszego punktu 

dachu nie mowe ”rzekroczyć 9 m; 

8) dachy budynków gospodarczych, garawy  

i hodowlanych dwuspadowe, pokryte dachówką 

ceramiczną lub cementową, materiaJami dachów-

kopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jedno-

spadowe w przypadku dobudowy do innych bu-

dynków lub lokalizowanych przy granicy dziaJki, 
minimalny kąt nachylenia ”oJaci dachowych 100; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

70% powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 40% (nie dotyczy dziaJek istniejących 

”rzekraczających ww. wskauniki; 
10) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie powinna być mniejsza niw 30% powierzch-

ni dziaJki; 
11) minimalna szeroko`ć wydzielonej drogi 

wewnętrznej powinna wynosić 6 m; 

12) obowiązek wydzielenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 

”odziaJ terenu na dziaJki zabudowy zagrodowej  

z usJugami w oparciu o nastę”ujące zasady: 

1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 25 m; 

2) minimalna powierzchnia dziaJki nie mowe 

być mniejsza niw 1 500 m2; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 ｦ 1100. 

 

§ 17. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1 MNU - 15 MNU. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciąw-
liwymi usJugami lokalnymi, usJugi mogą być lokali-

zowane w adaptowanych pomieszczeniach budyn-

ku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych do budynków lub w obiek-

tach wolnostojących; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych i garawy wolnostojących. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wjazdy na dziaJki bez”o`rednio z istnieją-

cych lub projektowanych ulic; 

2) wymóg ksztaJtowania zabudowy w nawią-
zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

3) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynku 

gospodarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od 

granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bezpo-

`rednio przy granicy w przypadku lokalizowania 

zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą dziaJkach; 
4) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkalnej i usJu-

gowej nie mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nad-

ziemnych; 

5) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy mieszkalnej i usJu-

gowej liczona od poziomu terenu do najwywszego 

punktu dachu nie mowe ”rzekroczyć 12 m; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków gospo-

darczych, garawy oraz budynków związanych  

z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą liczona 

od poziomu terenu przy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku do najwywszego punktu dachu 

nie mowe ”rzekroczyć 9 m; 

7) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe, naczóJkowe lub wielospado-

we o ”rzedJuwonej kalenicy, o symetrycznie na-
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chylonych ”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 300 ｦ 450, przy czym dopuszcza się 

wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbo-

gacających formę dachu, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub cementową, materiaJami dachówko 

podobnymi oraz blachą; 
8) dachy budynków gospodarczych dwuspa-

dowe o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, 
materiaJami dachówko”odobnymi oraz blachą, 
dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobu-

dowy do innych budynków lub lokalizowanych 

przy granicy dziaJki, minimalny kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 100; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

60% powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 35% (nie dotyczy dziaJek przekracza-

jących ww. wskauniki); 
10) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie powinna być mniejsza niw 40% powierzch-

ni dziaJki; 
11) minimalna szeroko`ć wydzielonej drogi 

wewnętrznej powinna wynosić 6 m; 

12) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJa-

sno`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) ”odziaJ terenu na dziaJki zabudowy miesz-

kaniowo-usJugowej w oparciu o nastę”ujące za-

sady: 

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 20 m, 

b) minimalna powierzchnia dziaJki powinna 

wynosić 1000 m2; 

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu pod-

legającego ”odziaJowi uniemowliwia wydzielenie 

dziaJki o parametrach okre`lonych w ust. 3 pkt 1, 

dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej  

z nowo wydzielonych dziaJek maksymalnie o 20% 

minimalnej powierzchni okre`lonej w ust. 3 pkt 1 

(dotyczy skrajnych dziaJek); 
3) dopuszcza się wydzielanie dziaJek budowla-

nych w drugiej linii zabudowy wyJącznie z dojaz-

dem wJasnym; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100. 

 

§ 18. Tereny usJug komercyjnych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1 U - 3 U. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią usJugi komercyjne; 

2) dopuszcza się lokalizacje: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 

b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 

c) mieszkaL towarzyszących stanowiących nie 

więcej 30% powierzchni uwytkowej obiektu usJu-

gowego, 

d) urządzeL sportowo ｦ rekreacyjnych. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wymóg ksztaJtowania zabudowy w nawią-

zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej; 

2) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy usJugowej nie mowe 

”rzekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych; 

3) wysoko`ć nowej oraz przebudowywanej  

i rozbudowywanej zabudowy usJugowej liczona 

od poziomu terenu przy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku do najwywszego punktu dachu 

nie mowe ”rzekroczyć 12 m, a budynków gospo-

darczych 9 m; 

4) dachy budynków usJugowych dwuspadowe 

lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci dachowych 200 ｦ 

450, pokryte dachówką ceramiczną lub cemento-

wą oraz materiaJami dachówko”odobnymi, do-

puszcza się stosowanie dachów dostosowanych 

do względów technicznych i technologicznych  

(w tym dachów ”Jaskich); 
5) dachy budynków gospodarczych dwuspa-

dowe, o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, 
pokryte dachówką ceramiczną lub cementową 

oraz materiaJami dachówko”odobnymi, dopuszcza 

się jednospadowe w przypadku dobudowy do 

innych budynków lub lokalizowanych przy grani-

cy dziaJki, minimalny kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych 10o; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

75% powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 50% (nie dotyczy dziaJek istniejących 

”rzekraczających ww. wskauniki); 
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 25% powierzchni 

dziaJki; 
8) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2. 

3.3. W zakresie szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala 

się ”odziaJ terenu na dziaJki zabudowy usJugowej 
w oparciu o nastę”ujące zasady: 

1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 20 m; 
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2) minimalna powierzchnia dziaJki powinna 

wynosić 1000 m2; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100. 

 

§ 19. Teren usJug publicznych, oznaczony na 

rysunku planu symbolem UP. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

usJugi publiczne (istniejący budynek szkolno - 

przedszkolny); 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) mieszkaL towarzyszących wbudowanych, 

stanowiących nie więcej niw 30% powierzchni 

uwytkowej obiektu usJugowego, pod warunkiem nie 

powodowania konfliktów z funkcją ”odstawową, 
b) zieleni urządzonej w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
c) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej oraz 

komunikacji, ”eJniących sJuwebną rolę wobec prze-

znaczenia podstawowego, miejsc parkingowych  

i garawy wolnostojących, z wykluczeniem parkowa-

nia samochodów o no`no`ci ”owywej 3,5 t, 

d) urządzeL i obiektów sportowo ｦ rekreacyjnych. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) rozbudowę i ”rzebudowę istniejących bu-

dynków usJugowych pod warunkiem dostosowa-

nia czę`ci projektowanej budynków do istniejącej 
formy architektonicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie mowe ”rzekroczyć  

70% powierzchni terenu; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być mniejsza niw 30% powierzchni terenu; 

4) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci 
okre`lonej w § 12 ust. 2; 

5) obowiązek wy”osawenia budynków uwy-

teczno`ci publicznej w urządzenia za”ewniające 

dostę”no`ć tych budynków osobom nie”eJno-

sprawnym co najmniej do wysoko`ci pierwszej 

kondygnacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 20. Teren usJug sportu i rekreacji, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem US. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

usJugi sportu i rekreacji; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) obiektów usJugowych związanych z prze-

znaczeniem podstawowym (obiekty sportowe) 

oraz usJug kultury o maksymalnej powierzchni 

zabudowy nie ”rzekraczającej 300 m2, 

c) obiektów maJej architektury, 

d) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej ”eJniących sJuwebną rolę wobec przezna-

czenia podstawowego, miejsc parkingowych te-

renowych, z wykluczeniem parkowania samo-

chodów o no`no`ci ”owywej 3,5 t. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wysoko`ć obiektów usJugowych liczona od 

poziomu terenu do najwywszego punktu dachu nie 

mowe ”rzekroczyć 12 m; 

2) nalewy stosować dachy dwuspadowe,  

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach, pokryte 

dachówką oraz materiaJami dachówko”odobnymi, 
kąt nachylenia ”oJaci dachowych 200 - 450, do-

puszcza się dachy dostosowane do względów 

techniczno ｦ technologicznych, w tym dachy 

”Jaskie; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

80% powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 20%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 20% powierzchni 

dziaJki; 
5) obowiązek wyznaczenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach przeznaczenia podstawowego 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków staJych i przebywających okresowo w ilo`ci 
1 miejsce na 10 uwytkowników; 

6) od strony drogi dojazdowej oraz dróg we-

wnętrznych wprowadza się obowiązek nalewytego 

zabezpieczenia terenu sportowego w s”osób za-

”ewniający bez”ieczeLstwo ”rzebywającym na 

boisku oraz na terenach ”rzylegJych. 
 

§ 21. Tereny obiektów produkcyjnych, skJa-

dów, magazynów, obiektów obsJugi transportu 

samochodowego oraz zabudowy usJugowej, ozna-

czone na rysunku planu symbolami 1 PU, 2 PU. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią: obiekty produkcyjne, skJady, magazyny, 

obiekty obsJugi transportu samochodowego oraz 

zabudowa usJugowa; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) obiektów związanych z ”rodukcją rolniczą 

oraz obsJugą produkcji rolniczej na terenie ozna-

czonym symbolem 1 PU, 

b) zabudowy mieszkaniowej dla wJa`cicieli 
obiektów produkcyjno ｦ usJugowych, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
d) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej oraz 

komunikacji, ”eJniących sJuwebną rolę wobec prze-
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znaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 

e) elementów reklamowych i informacyjnych 

sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) zakazuje się lokalizowania w bez”o`rednim 

sąsiedztwie obiektów produkcji chemicznej i obiek-

tów ”rzetwórstwa rolnego i produkcji wywno`ci 
oraz lokalizowania na caJym obszarze objętym 

planem otwartych ”laców skJadowych dla materia-

Jów sypkich. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) dopuszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ist-

niejących budynków produkcyjnych i magazyno-

wych zgodnie z obowiązującymi przepisami od-

rębnymi oraz zasadami ksztaJtowania zabudowy 

ustalonymi w pkt 2-5; 

2) wysoko`ć nowych oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych obiektów produkcyjnych, 

produkcyjno ｦ usJugowych, magazynowych, 

obiektów obsJugi transportu samochodowego, 

usJugowych dostosowana do wymogów tech-

niczno ｦ technologicznych, ale nie powinna prze-

kroczyć 12 m, licząc od poziomu terenu do naj-

wywszego punktu dachu; 

3) wysoko`ć kominów, urządzeL telekomuni-

kacyjnych w tym konstrukcji wiewowych dosto-

sowana do wymogów technicznych; 

4) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyj-

no ｦ usJugowych, magazynowych, obsJugi trans-

portu samochodowego dostosowane do wymo-

gów techniczno ｦ technologicznych, w tym da-

chy ”Jaskie; 
5) dachy budynków mieszkaniowych i usJu-

gowych (w przypadku realizacji jako oddzielnych 

budynków) dwuspadowe lub wielospadowe, po-

kryte dachówką ceramiczną lub materiaJami da-

chówko”odobnymi, dopuszcza się dostosowanie 

dachów do względów techniczno ｦ technologicz-

nych, w tym równiew dachów ”Jaskich; 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

80% powierzchni dziaJki (w tym powierzchnia 

zabudowy 65%); 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 20% powierzchni 

dziaJki; 
8) od strony zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej z usJu-

gami wprowadza się nakaz realizacji zieleni izola-

cyjnej w pasie o szeroko`ci 10 m na terenie 2 PU 

oraz 5 m na terenie 1 PU; 

9) obowiązek wydzielenia w obrębie wJasno-

`ci, w ramach przeznaczenia terenu miejsc posto-

jowych dla samochodów uwytkowników staJych  

i ”rzebywających okresowo w ilo`ci okre`lonej  
w § 12 ust. 2; 

10) dopuszcza się zagospodarowanie wyzna-

czonych terenów w caJo`ci lub czę`ci przez jed-

nego lub kilku inwestorów. 
3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć dziaJki 25 m; 

2) minimalna powierzchnia dziaJki 2 000 m2; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogi powinien wynosić 700 ｦ 1100. 

 

§ 22. Tereny zieleni parkowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowi zieleL parkowa; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

”eJniących sJuwebną rolę wobec przeznaczenia 

podstawowego, 

b) ciągów pieszo ｦ rowerowych, 

c) urządzeL sportowo ｦ rekreacyjnych, 

d) obiektów maJej architektury; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się obowiązek utrzymywania i konserwo-

wania istniejącej zieleni parkowej, a ”owstaJe 

ubytki nalewy uzu”eJniać zielenią zgodnie z istnie-

jącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

 

§ 23. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1 R ｦ 10 R. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią tereny rolnicze; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

(napowietrzne i podziemne), 

b) urządzeL telekomunikacyjnych ｦ stacji ba-

zowych telefonii komórkowej lokalizowanych 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c) zadrzewieL i zakrzewieL, 
d) stawów hodowlanych, 

e) niezbędnych dróg do obsJugi terenów rolni-

czych, 

f) urządzeL wodnych ksztaJtujących stosunki 

wodne, w tym urządzeL melioracyjnych i zbiorni-

ków wodnych, 

g) ciągów pieszych i rowerowych (w tym 

równiew szlaków turystycznych). 

 

§ 24. Tereny wód `ródlądowych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 WS, 2 WS (cieki 

wodne, rowy melioracyjne). 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią wody `ródlądowe (cieki wodne, rowy me-

lioracyjne). 
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2. W zakresie zasad zagospodarowania tere-

nów ustala się: 
1) nakazuje się ochronę wód powierzchnio-

wych wraz z szatą ro`linną w ich najbliwszym 

sąsiedztwie oraz wód podziemnych; 

2) dopuszcza się przykrycie rowów meliora-

cyjnych oraz ich ”rzeJowenie; 
3) wprowadza się obowiązek pozostawienia 

wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych 

i ciekach wodnych o szeroko`ci minimum 3 m 

celem zapewnienia dostę”u do rowów i cieków 

wodnych oraz umowliwienia ich konserwacji  

(w tym równiew urządzeL wodnych). 

 

§ 25. Tereny urządzeL elektroenergetycznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E ｦ 3 E. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią urządzenia elektroenergetyczne; 

2) dopuszcza się lokalizację zieleni. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego, ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz urządzania terenu 

ustala się: 
1) ada”tację istniejących stacji transformato-

rowych, z dopuszczeniem mowliwo`ci ich moder-

nizacji lub likwidacji oraz budowę nowych stacji; 

2) w przypadku realizacji obiektów kubaturo-

wych wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

9 m licząc od poziomu terenu do najwywszego 

punktu stacji. 

 

§ 26. Tereny urządzeL gospodarki `ciekowej ｦ 

przepompownie `cieków, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1 NP ｦ 3 NP. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią urządzenia gospodarki `ciekowej ｦ prze-

pompownie `cieków; 
2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) ada”tację istniejących przepompowni `cie-

ków, z dopuszczeniem mowliwo`ci ich moderniza-

cji oraz budowę nowych przepompowni; 

2) przy grodzeniu przepompowni `cieków 

wprowadza się nastę”ujące zasady: 

a) ogrodzenie awurowe o maksymalnej wyso-

ko`ci 150 cm, 

b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

 

§ 27. Teren drogi klasy G - gJówna, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDG. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga klasy G ｦ gJówna (w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 414 Opole ｦ Lubrza); 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) towarzyszących obiektów pomocniczych, 

b) chodników i `ciewek rowerowych lub `cie-

wek pieszo ｦ rowerowych, 

c) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za 

zgodą zarządcy drogi w tym równiew związanych 

z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opa-

dowych odprowadzanych z jezdni, 

d) `rodków ochrony czynnej zmniejszającej 
uciąwliwo`ć drogi (ekrany naturalne z zieleni, 

ekrany akustyczne), 

e) w ramach wymagaL wynikających z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych: ”asów 

zieleni izolacyjnej, obiektów maJej architektury 

oraz urządzeL technicznych. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć drogi w liniach rozgra-

niczających - 30 m (dopuszczalne miejscowe 

zmniejszenie linii rozgraniczających za zgodą i na 

warunkach zarządcy drogi); 

2) skrzywowanie drogi gJównej z drogami lo-

kalnymi i dojazdowymi oraz ciągami pieszo ｦ 

jezdnymi na warunkach okre`lonych przez za-

rządcę drogi gJównej; 
3) krzywowania drogi gJównej z sieciami infra-

struktury technicznej na warunkach okre`lonych 

przez zarządców sieci i zarządcę drogi. 

 

§ 28. Tereny dróg klasy D - dojazdowe, ozna-

czone na rysunku planu symbolami 1 KDD - 9 KDD. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią drogi klasy D ｦ dojazdowe; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) chodników i `ciewek rowerowych, 

b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

c) w ramach wymagaL wynikających z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych: ”asów 

zieleni izolacyjnej, obiektów maJej architektury 

oraz urządzeL technicznych. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć dróg w liniach rozgrani-

czających ｦ 15 m w przekroju drogowym, 10 m  

w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe 

zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lo-

kalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu); 

2) minimalna szeroko`ć jezdni z dwoma pasa-

mi ruchu ｦ 5 m; 

3) skrzywowania dróg dojazdowych z drogą 

gJówną na warunkach okre`lonych przez zarządcę 

drogi gJównej; 
4) skrzywowania dróg dojazdowych z ciągami 

pieszo ｦ jezdnymi, drogami wewnętrznymi oraz 

drogą transportu rolnego na warunkach okre`lo-

nych przez zarządcę dróg dojazdowych; 

5) krzywowania dróg z sieciami infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych przez za-

rządców sieci i zarządcę dróg. 
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§ 29. Tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1 KDW ｦ 4 KDW. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią drogi wewnętrzne; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) chodników, 
b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

c) ”asów zieleni izolacyjnej, obiektów maJej 
architektury oraz urządzeL technicznych. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć dróg w liniach rozgrani-

czających ｦ 8 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-

szenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami jak na rysunku planu); 

2) skrzywowania dróg wewnętrznych z droga-

mi dojazdowymi na warunkach okre`lonych przez 

zarządcę drogi dojazdowej; 

3) krzywowania dróg wewnętrznych z sieciami 

infrastruktury technicznej na warunkach okre`lo-

nych przez zarządców sieci. 

 

§ 30. Tereny ciągów pieszo ｦ jezdnych we-

wnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami 1 KDp ｦ 9 KDp. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią ciągi pieszo-jezdne wewnętrzne; 
2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się mini-

malną szeroko`ć ciągu pieszo ｦ jezdnego w li-

niach rozgraniczających ｦ 5 m. 

 

§ 31. Teren drogi transportu rolnego, ozna-

czony na rysunku planu symbolem KDR. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga transportu rolnego; 

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się mini-

malną szeroko`ć drogi transportu rolnego w li-

niach rozgraniczających ｦ 5 m. 

 

§ 32. Ustala się stawkę ”rocentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1 RM ｦ 3 RM, 1 MN ｦ 21 MN,  

1 RMU ｦ 5 RMU, 1 MNU ｦ 15 MNU, 2 U, 3 U,  

1 PU, 2 PU w wysoko`ci 20%; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: US, UP, 1 U, 1 R ｦ 10 R, 1 WS,  

2 WS, 1 E ｦ 3 E, 1 NP- 3 NP, KDG, 1 KDD ｦ  

9 KDD, 1 KDW ｦ 4 KDW, 1 KDp ｦ 9 KDp, KDR 

w wysoko`ci 0,1%. 

 

RozdziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

§ 33. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Prószkowa. 
 

§ 34. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 35. UchwaJa podlega ogJoszeniu na stronie 

internetowej gminy Prószków. 
 

 Przewodnicząca Rady  

Klaudia Lakwa 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr X/71/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr X/71/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w ｭzmianie miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego wsi ZJotniki, gmina Pró-
szkówｬ inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

sami o finansach publicznych 

 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu za-

wartymi w tre`ci uchwaJy, ustala się sfinansowa-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

 

§ 2.1. Ustala się, we uródJem finansowania in-

westycji i zadaL, o których mowa w § 1 będą: 
1) `rodki wJasne gminy; 

2) `rodki zewnętrzne w ramach m.in.: 

- dotacji unijnych, 

- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 

- kredytów i ”owyczek bankowych, 

- innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno ｦ pry-

watnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ci. 
2. Ustala się mowliwo`ć wykorzystania innych 

uródeJ finansowania nie wymienionych w ust. 1, 

w tym równiew finansowania inwestycji ze `rod-

ków prywatnych. 

 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji po-

wierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr X/71/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu ｭZmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

ZJotniki, gmina Prószkówｬ podczas wyJowenia do 

publicznego wglądu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, ze zm.), biorąc pod uwagę stanowisko Bur-

mistrza Prószkowa, Rada Miejska w Prószkowie 

rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

1. Uwzględnia się uwagę zJowoną dnia 3 czerw-

ca 2011 r., dotyczącą zmiany przeznaczenia dziaJ-
ki o numerze ewidencyjnym 205, poprzez prze-

znaczenie rzeczonej nieruchomo`ci pod tereny 

zabudowy zagrodowej RM. Przeznaczenie zapro-

ponowane w projekcie zmiany planu ｦ pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny rolnicze  

z zakazem zabudowy kubaturowej, ograniczaJoby 

rozwój gospodarstwa rolnego wJa`ciciela rzeczonej 

nieruchomo`ci. 
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UCHWAIA NR XI/74/2011 

 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

 z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie wyJa”ywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 

ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 ze zm.) oraz § 2 Roz”orządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyJa”ywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.  

z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu  

z Powiatowym Lekarze Weterynarii w Opolu oraz 

po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad 

źwierzętami w Opolu, Rada Gminy Tarnów Opol-

ski uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1.1. Na obszarze Gminy Tarnów Opolski 

”rzystę”uje się do wyJa”ywania bezdomnych 

zwierząt. 
2. WyJa”ywanie bezdomnych zwierząt będzie 

przeprowadzane w miarę potrzeb na caJym obsza-

rze gminy lub jej czę`ci. 


