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UCHWAIA NR VIII/36/2011 

 RADY GMINY TURAWA 

 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu usJug publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,  

uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z ”óun. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 z ”óun. zm.) w związku z uchwaJą Rady 

Gminy Turawa Nr XXXIX/253/2010 z dnia  

15 ”audziernika 2010 r. w sprawie ”rzystą”ienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu usJug publicznych  

i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, 

uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 Rady 

Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r. po stwier-

dzeniu zgodno`ci zmiany planu z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Turawa (uchwaJa Rady 

Gminy Turawa Nr XL/256/2010 z dnia 6 listopa-

da 2010 r.), uchwala się, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu usJug publicz-

nych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, 

uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 Rady 

Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r., zwana dalej 

planem, obejmuje obszar przedstawiony na ry-

sunku planu w skali 1:1000, stanowiącym za-

Jącznik nr 1 do uchwaJy. 
2. W planie okre`la się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

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

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów, i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów; 
8) szczegóJowe zasady i warunki scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miej-

scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4; 

12) granice terenów pod budowę obiektów 

handlowych, o powierzchni sprzedawy ”owywej 
2000 m2. 

3. W planie nie okre`la się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej  

- ze względu na brak takich dóbr kultury; 

2) granic i s”osobów zagospodarowania tere-

nów górniczych, a takwe narawonych na niebez-

”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych - ze względu na brak ta-

kich terenów i obiektów; 
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów - ze 

względu na brak potrzeby takiego ustalenia; 

4) granic obszarów wymagających przepro-

wadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci ｦ ze 

względu na brak potrzeby wyznaczania takich 

obszarów; 
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej - ze względu 

na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
6) granic obszarów wymagających przeksztaJ-

ceL lub rekultywacji ｦze względu na brak potrze-

by wyznaczania takich obszarów; 
7) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-

wych oraz terenów sJuwących organizacji imprez 

masowych ｦ ze względu na brak potrzeby wy-

znaczania takich terenów; 
8) granic ”omników zagJady oraz ich stref 

ochronnych ｦ ze względu na brak takich pomni-

ków oraz ich stref ochronnych. 
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§ 2. Okre`lenia stosowane w uchwale ozna-

czają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

ograniczająca fragment terenu, na wyJącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta 

nie dotyczy podziemnych czę`ci obiektów bu-

dowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzym-

sów, oka”ów, zadaszeL nad wej`ciami i wjazda-

mi do budynków, elementów odwodnienia, ele-

mentów wystroju elewacji, galerii, witryn, ramp, 

klatek schodowych i innych podobnych elemen-

tów budynków, których zasięg mowe być ograni-

czony w ustaleniach planu; 

2) no`nik reklamowy - budowla sJuwąca rekla-

mie, w tym w szczególno`ci maszty reklamowe 

identyfikujące inwestora lub będące elementem 

przekazu marketingowego; 

3) obiekt towarzyszący ｦ obiekt integralnie 

związany z daną kategorią przeznaczenia, uzupeJ-
niający jej funkcję; 

4) obszar zabudowany ｦ obszar zajęty przez 

budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 

zewnętrznym obrysem na poziomie terenu; 

5) przeznaczenie terenu ｦ funkcja terenu iden-

tyfikowana przez funkcje obiektów, które są do-

puszczone na danym terenie; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu ｦ czę`ć 

przeznaczenia terenu, która powinna dominować 

na danym terenie; 

7) przeznaczenie uzu”eJniające terenu ｦ czę`ć 

przeznaczenia terenu, która uzu”eJnia lub wzbo-

gaca przeznaczenie podstawowe; 

8) sieci uzbrojeniaｦ przewody wodociągowe  

i kanalizacyjne, gazociągi, sieci cie”Jownicze, linie 

kablowe sieci elektroenergetycznej i telekomuni-

kacyjnej oraz inne przewody wraz z urządzeniami 
niezbędnymi do ich funkcjonowania; 

9) teren ｦ czę`ć obszaru objętego planem wy-

znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 

symbolem; 

10) trasa rowerowa - czytelny i s”ójny ciąg 

rozwiązaL technicznych, za”ewniający bezpiecz-

ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 

skJadać się: wydzielone drogi rowerowe, `ciewki 
rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowero-

we, ulice w strefach ograniczonej ”rędko`ci, ulice 

w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz 

inne podobne; 

11) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 
budowlanej ｦ stosunek sumy powierzchni 

wszystkich nadziemnych kondygnacji budynków 

liczonych w zewnętrznym obrysie `cian, do po-

wierzchni dziaJki budowlanej, na której usytu-

owane są te budynki. 

 

§ 3.1. Integralną czę`cią planu jest rysunek 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) odcinek wskazanego dojazdu do terenu. 

3. PozostaJe oznaczenia rysunku planu mają 

charakter informacyjny lub postulatywny. 

4. Granice terenów pod budowę obiektów 

handlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2 stanowią linie rozgraniczające terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UC. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu stanowi zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy. 
6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowi 

zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 
 

§ 4.1. Ustala się nastę”ujące kategorie prze-

znaczenia terenu: 

1) biura ｦ nalewy przez to rozumieć budynki 

lub ich czę`ci, w których prowadzi się dziaJalno`ć 

biurową, ”rojektową, bankową, administracyjną, 
kancelaryjną, ”ocztową, dziaJalno`ć instytucji  

i przedstawicielstw, a takwe ”odobną dziaJalno`ć, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich czę-
`ciach nalewących do innych kategorii przezna-

czenia terenu; 

2) ciągi piesze; 

3) ciągi pieszo-rowerowe; 

4) ciągi rowerowe; 

5) drogi wewnętrzne; 
6) gastronomia ｦ nalewy przez to rozumieć re-

stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, 

puby, stoJówki, obiekty sJuwące dziaJalno`ci kater-

ingowej, a takwe obiekty do nich podobne, niena-

lewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

7) handel detaliczny maJo”owierzchniowy ｦ 

nalewy przez to rozumieć obiekty sJuwące sprzeda-

wy detalicznej, przystosowane do przyjmowania 

klientów o powierzchni s”rzedawy do 2000 m2 

oraz punkty s”rzedawy zakJadów, gier losowych, 

loteryjnych i zakJadów sportowych, wraz z obiek-

tami towarzyszącymi nienalewącymi do innej ka-

tegorii przeznaczenia terenu, z wyJączeniem stacji 

paliw; 

8) handel detaliczny wielkopowierzchniowy - na-

lewy przez to rozumieć obiekty sJuwące s”rzedawy 

detalicznej, przystosowane do przyjmowania klien-

tów, o powierzchni s”rzedawy powywej 2000 m2, 

wraz z obiektami towarzyszącymi, nienalewącymi do 

innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyJączeniem 

stacji paliw; 

9) kryte urządzenia sportowe - nalewy przez to 

rozumieć kryte w caJo`ci lub w czę`ci obiekty  

i urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
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tami towarzyszącymi, nienalewącymi do innej 

kategorii przeznaczenia terenu; 

10) magazyny i handel hurtowy - nalewy przez to 

rozumieć obiekty sJuwące do skJadowania, sortowa-

nia, konfekcjonowania, s”rzedawy hurtowej i wysyJ-
kowej s”rzedawy detalicznej towarów wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich po-

dobne, nie nalewące do innej kategorii terenu; 

11) obiekty do parkowania - nalewy przez to 

rozumieć samodzielny budynek lub budowlę,  
w tym w szczególno`ci parking terenowy otwar-

ty, a takwe czę`ci wbudowane w budowlę lub 

budynek przeznaczone do przechowywania po-

jazdów samochodowych; 

12) obiekty hotelowe ｦ nalewy przez to rozu-

mieć budynki niemieszkalne zakwaterowania tu-

rystycznego, w tym hotele, pensjonaty, gospody, 

schroniska turystyczne, wraz z obiektami towa-

rzyszącymi, a takwe obiekty do nich podobne, nie 

nalewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

13) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej ｦ na-

lewy przez to rozumieć wyloty urządzeL kanaliza-

cyjnych sJuwących do wprowadzania `cieków do 

wód lub do ziemi, urządzenia ”odczyszczające  

i oczyszczające `cieki oraz przepompownie `cie-

ków, a takwe obiekty do nich podobne nienalewą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

14) obiekty infrastruktury wodociągowej ｦ na-

lewy przez to rozumieć studnie publiczne, urządze-

nia sJuwące do magazynowania wód, pompownie 

wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ci`nienie 

wody, a takwe obiekty do nich podobne, nienalewą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

15) obiekty kongresowe i konferencyjne - nale-

wy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konfe-

rencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, nie 

nalewącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

16) obiekty ksztaJcenia dodatkowego ｦ nalewy 

przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone 

jest ksztaJcenie dodatkowe lub uzu”eJniające 

wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiek-

ty do nich podobne nie nalewące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

17) obiekty upowszechniania kultury ｦ nalewy 

przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, media-

teki, wy”owyczalnie filmów, centra informacyjne, 

kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a takwe obiekty do nich podobne, nienale-

wące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

18) obsJuga ”ojazdów ｦ nalewy przez to rozu-

mieć obiekty sJuwące obsJudze ”ojazdów, w tym 

myjnie, stacje diagnostyki ”ojazdów, punkty wy-

miany oleju, a takwe obiekty do nich podobne, nie-

nalewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

19) place; 

20) place zabaw; 

21) poradnie medyczne ｦ nalewy przez to rozu-

mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, o`rodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, zakJady rehabilitacji 

leczniczej, a takwe obiekty do nich podobne niena-

lewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

22) pracownie artystyczne ｦ nalewy przez to 

rozumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecjali-

zowane do potrzeb tworzenia utworów arty-

stycznych, a takwe obiekty do nich podobne nie-

nalewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

23) pracownie medyczne - nalewy przez to ro-

zumieć pracownie diagnostyki medycznej, protety-

ki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortope-

dyczne, a takwe obiekty do nich podobne, nienale-

wące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

24) produkcja drobna - nalewy przez to rozu-

mieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 

dziaJalno`ci wytwórczej, takie jak piekarnie, lo-

dziarnie, wyrób ”roduktów cukierniczych i ciast-

karskich, zakJady poligraficzne i tym podobne,  

w tym obiekty przystosowane do przyjmowania 

klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a takwe obiekty do nich podobne, nienalewące do 

innej kategorii przeznaczenia terenu; 

25) rozrywka ｦ nalewy przez to rozumieć: dys-

koteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, 

kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towa-

rzyszącymi, a takwe obiekty do nich podobne nie 

nalewące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) skwery; 

27) stacje gazowe; 

28) stacje paliw; 

29) stacje transformatorowe; 

30) telekomunikacja - nalewy przez to rozumieć 

obiekty za”ewniające Jączno`ć telefoniczną i ra-

diową, w tym centrale telefoniczne i radiokomu-

nikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej,  
a takwe obiekty do nich podobne, nie nalewące do 

innej kategorii terenu; 

31) terenowe urządzenia sportowe - nalewy 

przez to rozumieć nie kryte dachem obiekty  

i urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, nienalewącymi do innej 

kategorii przeznaczenia terenu; 

32) ulice; 

33) usJugi drobne ｦ nalewy przez to rozumieć 

punkty usJug fryzjerskich, kosmetycznych, ze-

garmistrzowskich, punkty napraw artykuJów 

uwytku osobistego i uwytku domowego, studia 

wizawu i odchudzania, Jaunie i sauny, solaria, ga-

binety masawu, punkty usJug szewskich, krawiec-

kich, rymarskich, fotograficznych, introligator-

skich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, 

pralnie, punkty wynajmu i wy”owyczania, a takwe 

obiekty do nich podobne nienalewące do innej 

kategorii przeznaczenia terenu; 

34) widowiskowe obiekty kultury ｦ nalewy przez 

to rozumieć: teatry, sale koncertowe, sale widowi-

skowe, kina, planetaria, wraz z obiektami towarzy-

szącymi, a takwe obiekty do nich podobne nie nale-

wące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

35) wody powierzchniowe `ródlądowe; 
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36) wystawy i ekspozycje ｦ nalewy przez to 

rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 

wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiek-

ty do nich podobne nie nalewące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

37) wytwarzanie energii cieplnej; 

38) zieleL parkowa. 

2. Ustala się nastę”ujące grupy kategorii prze-

znaczenia terenu: 

1) infrastruktura drogowa - grupa obejmuje 

nastę”ujące kategorie: 

a) place, 

b) drogi wewnętrzne, 
c) ciągi piesze, 

d) ciągi pieszo-rowerowe, 

e) ciągi rowerowe, 

f) obiekty do parkowania; 

2) infrastruktura techniczna - grupa obejmuje 

nastę”ujące kategorie: 

a) stacje transformatorowe, 

b) stacje gazowe, 

c) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, 

d) obiekty infrastruktury wodociągowej, 
e) wytwarzanie energii cieplnej; 

3) obsJuga komunikacji - obejmująca: 
a) stacje paliw, 

b) obsJuga ”ojazdów; 
4) usJugi kultury i rozrywki - obejmujące: 
a) pracownie artystyczne, 

b) widowiskowe obiekty kultury, 

c) obiekty upowszechniania kultury, 

d) wystawy i ekspozycje, 

e) rozrywkę; 
5) usJugi powszechne - obejmujące: 
a) handel detaliczny maJo”owierzchniowy, 
b) gastronomię, 
c) biura, 

d) usJugi drobne, 

e) produkcja drobna; 

6) usJugi turystyki - obejmujące: 
a) obiekty hotelowe, 

b) obiekty kongresowe i konferencyjne, 

c) obiekty ksztaJcenia dodatkowego; 

7) usJugi zdrowia i opieki - obejmujące: 
a) poradnie medyczne, 

b) pracownie medyczne; 

8) usJugi sportu i rekreacji - obejmujące: 
a) terenowe urządzenia sportowe, 

b) kryte urządzenia sportowe; 

9) zieleL - obejmujące: 
a) zieleL ”arkową, 
b) skwery, 

c) place zabaw. 

3. Na kawdym terenie dopuszcza się zieleL  

i inne tereny biologicznie czynne, maJą architektu-

rę - z zastrzeweniem § 8, a takwe urządzenia bu-

dowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia 

dopuszczonym na tym terenie. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla caJego obszaru objętego planem 

§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 

uksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 
1) poza zasadami usytuowania budynku okre-

`lonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się 

sytuowanie budynku w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy dziaJki lub bez”o`rednio przy tej granicy, na 

zasadach okre`lonych w przepisach odrębnych, 
przy czym ustalenie to obowiązuje wyJącznie  

w stosunku do granic dziaJek, które stanowią 

jednocze`nie granicę gminy; 

2) nie dopuszcza się ogrodzeL o monolitycz-

nych ”rzęsJach wykonanych z betonowych ele-

mentów prefabrykowanych; 

3) dla infrastruktury technicznej nie obowiązu-

ją linie zabudowy oraz ustalenia dla terenów, 
dotyczące: 

a) udziaJu powierzchni obszaru zabudowanego, 

b) powierzchni terenu biologicznie czynnego; 

4) lokalizację no`ników reklamowych dopusz-

cza się w caJym obszarze planu z wyJączeniem 

terenu 1KDZ; 

5) wymiar pionowy no`ników reklamowych, 

mierzony od poziomu terenu przy tym no`niku do 

jego najwywszego punktu, nie mowe być większy 

niw 45 m; 

6) ustala się strefę techniczną istniejących na-

powietrznych linii elektroenergetycznych o szero-

ko`ci 40 m (po 20 m od osi linii w obu kierun-

kach), w obrębie której, z zastrzeweniem pkt 7 

obowiązuje: 
a) zapewnienie dojazdu oraz dostę”u do urzą-

dzeL elektroenergetycznych umowliwiającego nad-

zór techniczny oraz ich remont lub ”rzebudowę, 
b) zakaz sadzenia drzew, 

c) sytuowanie budynków przeznaczonych na 

staJy pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi 
w zakresie ochrony przed promieniowaniem elek-

tromagnetycznym; 

7) w przypadku zmiany przebiegu lub likwida-

cji napowietrznych linii elektroenergetycznych,  

o których mowa w pkt 6 odpowiednio zmianie 

lub likwidacji ulega przebieg jej strefy technicznej. 

 

§ 6.1. W zakresie szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia, z zastrzeweniem 

ust. 2: 

1) kąt ”oJowenia granicy dziaJki w stosunku do 

pasa drogowego nie mowe być mniejszy niw 400; 

2) powierzchnia nowo wydzielanej dziaJki nie 

mowe być mniejsza niw 2000 m2; 

3) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki 
nie mowe być mniejsza niw 25 m. 

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą ”odziaJów do-

konywanych w celu ”owiększenia dziaJek sąsied-
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nich oraz w celu wydzielenia dziaJek przeznaczo-

nych na sieci uzbrojenia, infrastrukturę drogową  

i infrastrukturę techniczną. 
 

§ 7.1. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczą-
ce ochrony i ksztaJtowania `rodowiska i krajobra-

zu oraz ochrony przyrody: 

1) zaleca się zagospodarowanie zielenią tere-

nów niezabudowanych i nieutwardzonych; 

2) dopuszcza się zarurowanie lub zmianę prze-

biegu istniejących cieków wodnych kolidujących 

z ”rojektowaną zabudową; 
3) wzdJuw zachowanych cieków wodnych 

obowiązuje zachowanie pasa terenu o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 3 m, co najmniej z jednej strony 

cieku, umowliwiającego dostę” i obsJugę cieku. 

2. Obszar planu znajduje się w obrębie GJów-

nych Zbiorników Wód Podziemnych: 

1) GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice-Strzelce 

Opolskie, gromadzącego wody w triasowych 

utworach szczelinowo-porowych; 

2) GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, 

gromadzącego wody w triasowych utworach 

szczelinowo-krasowych. 

 

§ 8.1. Nastę”ujące tereny ustala się jako ob-

szary przeznaczone na realizację inwestycji celu 

publicznego: 1KDZ, 2KDL. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDZ 

dopuszcza się zieleL oraz dopuszcza się sieci 

uzbrojenia oraz infrastrukturę techniczną zgodnie 

z ustaleniami dla terenów. Nie dopuszcza się 

tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2KDL 

dopuszcza się zieleL, obiekty maJej architektury  

i no`niki reklamowe, a takwe dopuszcza się sieci 

uzbrojenia oraz infrastrukturę techniczną zgodnie 

z ustaleniami dla terenów. Nie dopuszcza się 

tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych. 

 

§ 9. Obowiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące systemów infrastruktury technicznej: 

1) na caJym obszarze planu dopuszcza się sieci 

uzbrojenia; 

2) sieci uzbrojenia zaleca się ”rowadzić w li-

niach rozgraniczających dróg oraz ciągów pie-

szych, pieszo-rowerowych i rowerowych; 

3) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyJącz-

nie z sieci wodociągowej, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, z wy-

jątkiem wody do celów s”owywczych i bytowych, 

z indywidualnych ujęć wody w oparciu o przepisy 

odrębne, w uzgodnieniu z odpowiedzialnymi jed-

nostkami; 

5) obowiązuje ”rzeciw”owarowe zaopatrzenie 

w wodę oraz wy”osawenie w hydranty, zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 
6) odprowadzenie `cieków komunalnych do-

puszcza się wyJącznie siecią kanalizacji sanitarnej; 

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych dopuszcza się wyJącznie siecią kanalizacji 

deszczowej, z zastrzeweniem pkt 8 i 9; 

8) dopuszcza się rozwiązania techniczne sJu-

wące zatrzymaniu wód opadowych oraz regulacji 

ich zrzutu do odbiornika na terenie dziaJki; 
9) dopuszcza się budowę zbiorników retencyj-

nych zlokalizowanych na terenie wJasnym inwe-

stora; 

10) obowiązuje objęcie systemami odprowa-

dzającymi wody opadowe i roztopowe terenów 

zabudowanych i utwardzonych; 

11) obowiązuje usunięcie z wód opadowych  

i roztopowych substancji okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do 

kanalizacji deszczowej lub odbiornika; 

12) obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie 

terenów, na których mowe doj`ć do zanieczysz-

czenia substancjami, o których mowa w pkt 11; 

13) obowiązuje zaopatrzenie w cie”Jo z lokal-

nych uródeJ cie”Ja, tradycyjnych i opartych na 

uródJach energii odnawialnej, przy czym zaleca się 

uwywanie urządzeL grzewczych o duwej sprawno-

`ci energetycznej i niskoemisyjnych technologiach 

spalania; 

14) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci 

gazowej lub ze zbiorników indywidualnych; 

15) obowiązuje zaopatrzenie w energię elek-

tryczną z sieci elektroenergetycznej; 

16) sieci elektroenergetyczne niskiego i `red-

niego na”ięcia dopuszcza się wyJącznie jako pod-

ziemne; 

17) dopuszcza się budowę stacji transformato-

rowych wykonanych, w zalewno`ci od sposobu 

zagospodarowania terenów, jako obiekty wolno-

stojące lub wbudowane; 

18) dopuszcza się budowę stacji transformato-

rowych wolno stojących na wydzielonych dziaJ-
kach uwzględniających strefę techniczną o szero-

ko`ci 1,5 m wokóJ budynku stacji, z zapewnie-

niem do nich dojazdu; 

19) w zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów obowiązują zasady okre`lone w przepisach 

odrębnych i innych aktach prawa miejscowego. 

 

§ 10. W przypadku odkryć zabytków arche-

ologicznych, nalewy ”rze”rowadzić badania ar-

cheologiczne za pozwoleniem wJa`ciwych sJuwb 

ochrony zabytków. 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UC ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) handel detaliczny wielkopowierzchniowy, 

b) magazyny i handel hurtowy, 

c) obsJuga komunikacji, 
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d) usJugi kultury i rozrywki, 

e) usJugi powszechne, 

f) usJugi turystyki, 

g) usJugi zdrowia i opieki, 

h) usJugi sportu i rekreacji, 

i) infrastruktura drogowa; 

2) uzu”eJniające: 
a) infrastruktura techniczna, 

b) telekomunikacja, 

c) wody powierzchniowe `ródlądowe, 
d) zieleL. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące uksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-

sunku planu; 

2) udziaJ powierzchni obszaru zabudowanego 

w powierzchni dziaJki budowlanej nie mowe być 

większy niw 70%; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

musi stanowić co najmniej 20% powierzchni 

dziaJki budowlanej; 

4) wysoko`ć budynków, nie mowe być więk-

sza niw 35 m; 

5) wymiar pionowy budowli, mierzony od po-

ziomu terenu przy tej budowli do najwywszego jej 

punktu nie mowe być większy niw 15 m, przy 

czym ograniczenie to nie dotyczy no`ników re-

klamowych, o których mowa w § 5 pkt 5 oraz 

budowli infrastruktury telekomunikacyjnej; 

6) dopuszcza się dowolną geometrię dachów; 
7) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 

budowlanej nie mowe być większy niw 2,2; 

8) w granicach strefy drogi wewnętrznej 
wskazanej na rysunku planu obowiązuje usytu-

owanie drogi wewnętrznej za”ewniającej dojazd 

do nieruchomo`ci w granicach terenu, o ile do-

jazd taki jest niezbędny. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące systemu 

transportowego: 

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyJącznie 

od terenu 1KDZ na odcinku wskazanym na ry-

sunku planu oraz od terenu 2KDL, a takwe od 

innych dróg publicznych i wewnętrznych usytu-

owanych po ”oJudniowo-zachodniej stronie tere-

nu poza granicami obszaru objętego planem; 

2) obowiązują miejsca parkingowe dla samo-

chodów osobowych towarzyszące ”oszczegól-

nym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej 

w liczbie ustalonej zgodnie z nastę”ującymi 
wskaunikami: 

a) dla biur oraz obiektów kongresowych i konfe-

rencyjnych ｦ 25 miejsc postojowych na 1000 m2 

powierzchni uwytkowej, 
b) dla gastronomii i rozrywki ｦ 15 miejsc po-

stojowych na 1000 m2 powierzchni uwytkowej, 

c) dla handlu detalicznego maJo”owierzchnio-

wego ｦ 15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni s”rzedawy, 
d) dla handlu detalicznego wielkopowierzch-

niowego ｦ 25 miejsc postojowych na 1000 m2 

powierzchni s”rzedawy, 
e) dla krytych urządzeL sportowych ｦ 20 miejsc 

postojowych na 100 miejsc dla uwytkowników lub 

miejsc dla widzów, 
f) dla obiektów hotelowych ｦ 70 miejsc posto-

jowych na 100 pokoi hotelowych, 

g) dla obiektów ksztaJcenia dodatkowego ｦ  

15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej, 
h) dla obiektów upowszechniania kultury ｦ  

15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej, 
i) dla poradni medycznych i pracowni medycz-

nych ｦ 15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej, 
j) dla terenowych urządzeL sportowych ｦ  

15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla uwyt-

kowników lub miejsc dla widzów, 
k) dla widowiskowych obiektów kultury ｦ  

20 miejsc postojowych na 100 miejsc uwytko-

wych lub dla widzów, 
l) dla wystaw i ekspozycji ｦ 15 miejsc posto-

jowych na 1000 m2 powierzchni uwytkowej; 
3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 

nalewy usytuować na terenie i dziaJce budowlanej, 

na których usytuowany jest obiekt, któremu te 

miejsca towarzyszą; 
4) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów 

w liczbie co najmniej 1 miejsce postojowe na 

1000 m2 powierzchni s”rzedawy. 
 

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1KDZ ustala się nastę”ujące 

przeznaczenie: 

1) podstawowe - ulice; 

2) uzu”eJniające: 
a) skwery, 

b) stacje transformatorowe, 

c) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, 

d) obiekty infrastruktury wodociągowej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu: 

1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 

2) obowiązują elementy węzJa drogowego  

z ulicą klasy gJównej ruchu przyspieszonego usy-

tuowaną po ”óJnocnej stronie terenu; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2KDL ustala się nastę”ujące 

przeznaczenie: 

1) podstawowe - ulice; 
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2) uzu”eJniające: 
a) skwery, 

b) stacje transformatorowe, 

c) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, 

d) obiekty infrastruktury wodociągowej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu: 

1) obowiązuje ulica klasy lokalnej; 

2) obowiązuje zieleL przyuliczna w zalewno`ci 
od lokalnych uwarunkowaL; 

3) obowiązuje trasa rowerowa; 

4) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 14. Okre`la się wysoko`ć stawki procento-

wej, na podstawie której ustala się o”Jatę, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym na 5%. 

 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Turawa. 

 

§ 16. Traci moc uchwaJa nr XXIX/236/2005 

Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla Terenu UsJug 

Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina 

Turawa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 86 z dn. 

23.12.2005 r. poz. 2913) na obszarze objętym 

planem. 

 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy Turawa  

Adam Prochota 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIII/36/2011 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu usJug pu-

blicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Tu-

rawa, uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 

Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r. 

Do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenu usJug 

publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina 

Turawa, uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 

Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r. nie 

wniesiono uwag. 

 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIII/36/2011 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy,  

w obszarze zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu usJug pu-

blicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Tu-

rawa, uchwalonego uchwaJą nr XXIX/236/2005 

Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r. będą 

finansowane z budwetu gminy, w tym ze `rodków 

pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  

a takwe ze `rodków zewnętrznych. 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIII/36/2011 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 


