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UchwaJa Nr XL/352/08
Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opJat ponoszonych przez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci oraz oprówniania zbiorników 
bezodpJywowych i transportu nieczysto`ci ciekJych obowiązujących na terenie miasta Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze`nia 
1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i porządku w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 zm.: z 2005 r.  
Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, Nr 180 
poz. 1945), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w 
Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opJat ponoszonych przez wJa`cicieli 
nieruchomo`ci za usJugi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci oraz oprów-
niania zbiorników bezodpJywowych i transportu nieczy-
sto`ci ciekJych obowiązujących na terenie miasta Brzeg, 
wprowadza się następujące zmiany.

1. § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

ｭOkre`la się górne stawki opJat ponoszonych przez 
wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, w wysoko`ci:

a) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemno`ci 

                         110 - 120 litrów ｦ 9,54 zJ + VAT,

b) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemno`ci 

                                 140 litrów ｦ 11,12 zJ + VAT,
c) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z pojemnika o pojemno`ci 
                                 240 litrów ｦ 19,07 zJ + VAT,
d) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z pojemnika o pojemno`ci 
                               1100 litrów ｦ 50,46 zJ + VAT,
e) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z pojemnika o pojemno`ci 
                             2200 litrów ｦ 100,93 zJ + VAT,
f) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z kontenera KP-7 ｦ 
                                                     301,86 zJ + VAT,
g) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z kontenera SPW-1 ｦ 
                                                     413,08 zJ + VAT,
h) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

miesięcznie od osoby ｦ 6,35 zJ + VAT.ｬ.

§ 2. PozostaJe zapisy uchwaJy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmistrzowi 
Miasta Brzegu.

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 14 dni 
od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
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UchwaJa Nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 paudziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Bawany

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), po stwierdzeniu 
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zgodno`ci zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi 
Bawany z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Kluczbork, Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 
następuje:

RozdziaJ 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwesto-
wanych wsi Bawany, zwaną dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym zaJącznik graﾙczny do ni-
niejszej uchwaJy.

3. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu sporządzony na 

mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiący integral-
ną czę`ć uchwaJy; 

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich ﾙnansowania, zgodnie z prze-
pisami o ﾙnansach publicznych.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują: 

1) obszary przestrzeni publicznych (w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich uksztaJtowania;

2) tereny podlegające ochronie ustalone na pod-
stawie odrębnych przepisów:

a) tereny górnicze,
b) tereny narawone na niebezpieczeLstwo powodzi,
c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych;
3) tereny wymagające okre`lenia szczegóJowych 

zasad i warunków scalania i podziaJu nieruchomo`ci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki 
nieruchomo`ciami;

4) tereny wymagające okre`lenia sposobów i ter-
minów tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i uwytkowania, 

które okre`la się obowiązkowo, zgodnie z art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póun. zm.).

§ 2.1. Następujące oznaczenia graﾙczne na rysun-
ku planu są ustaleniami obowiązującymi planu:

1) oznaczenia ogólne - granica obszaru objętego 
planem;

2) przeznaczenie terenów: 
a) linie rozgraniczające, 
b) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające:
- symbol okre`lający przeznaczenie terenu,
- kolejny numer terenu, wyrówniający go spo`ród 

innych terenów;
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
a) zieleL wysoka podlegająca ochronie,
b) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej:
a) zabytki nieruchome, wpisane do gminnej ewi-

dencji zabytków,

b) granica strefy ochrony konserwatorskiej - ar-
cheologicznej;

5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

a) linia zabudowy - obowiązująca,
b) linia zabudowy - nieprzekraczalna; 
6) granice zagospodarowania terenów podlegają-

cych ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
a) granice zasięgu GJównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna Kluczborkｬ,
b) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
c) granica ｭObszaru Chronionego Krajobrazu La-

sów Stobrawsko ｦ Turawskich.ｬ.

2. PozostaJe oznaczenia graﾙczne na rysunku pla-
nu, niebędące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie elektroenergetyczne napowietrzne ̀ rednie-
go napięcia 15 kV;

2) lokalizacja urządzeL elektroenergetycznych ｦ tra-
fostacje;

3) stanowiska archeologiczne udokumentowane  
o potwierdzonej lokalizacji; 

4) orientacyjne podziaJy geodezyjne;
5) obiekty maJej architektury, kapliczki, krzywe;
6) dominanty;
7) miejsca zmiany typu linii zabudowy.

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 posiadają cha-
rakter informacyjny.

§ 3. Następujące okre`lenia stosowane w uchwale 
oznaczają:

1) dach o symetrycznie nachylonych poJaciach 
ｦ dach o jednakowym kącie nachylenia poJaci na caJym 
budynku;

2) elewacja frontowa ｦ zewnętrzną powierzchnię 
`ciany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej 
elementami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, drogi 
wewnętrznej lub placu, w której najczę`ciej umieszczo-
ne jest gJówne wej`cie do budynku;

3) front dziaJki ｦczę`ć dziaJki budowlanej, która 
graniczy z drogą (z której najczę`ciej odbywa się gJówny 
wjazd lub wej`cie na dziaJkę), w kierunku której zwró-
cona jest elewacja frontowa budynku usytuowanego na 
tej dziaJce;

4) gospodarstwo agroturystyczne ｦ teren wraz  
z obiektami i urządzeniami sJuwącymi do `wiadczenia  
w gospodarstwach rolnych usJug związanych z poby-
tem turystów, takich jak sprzedaw posiJków domowych 
oraz wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na 
ustawienie namiotów; 

5) kąt nachylenia poJaci dachowych - kąt miesz-
czący się w zakresie okre`lonym w przepisach szcze-
góJowych uchwaJy, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów budynku;

6) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tere-
ny o równym przeznaczeniu i równych zasadach zagospo-
darowania, której przebieg okre`lony na rysunku planu 
ma charakter wiąwący i nie mowe ulegać przesunięciu  
w ramach realizacji planu;

7) obowiązująca linia zabudowy - linię, wzdJuw 
której wymaga się usytuowania `cian zewnętrznych 
bu-dynków na wszystkich kondygnacjach oraz okre`lo-
nych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziem-
nych niebędących liniami przesyJowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu lub terenowymi urządzeniami komunikacji; 
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8) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linię ograni-
czającą obszar (samodzielnie lub Jącznie z liniami roz-
graniczającymi teren), której nie mogą przekroczyć 
wznoszone na danym terenie budynki oraz dopuszcza 
się wznoszenie okre`lonych w ustaleniach planu rodza-
jów budowli nadziemnych niebędących liniami prze-
syJowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub terenowymi 
urządzeniami komunikacji, której przekroczenia nie do-
puszcza się na wszystkich kondygnacjach;

9) plan ｦ ustalenia dotyczące obszaru okre`lonego 
w § 1 uchwaJy;

10) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia tere-
nu zajęta przez budynek w stanie wykoLczonym, liczona 
w rzucie przyziemia, mierzonego w przekroju poziomym 
budynku na wysoko`ci 1 m;

11) produkcja zwierzęca ｦ chów i hodowla zwie-
rząt w celach handlowych oraz w skali przekraczającej 
potrzeby konsumpcyjne i uwytkowe rodzinnego gospo-
darstwa rolnego ｦ powywej 5 DJP;

12) przepisy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyﾙkowane 
umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita 
Polska jest czJonkiem oraz prawo Unii Europejskiej obo-
wiązujące w regulowanej dziedzinie;

13) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 
będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych;

14) przeznaczenie uzupeJniające ｦ przeznaczenie 
inne niw podstawowe, które uzupeJnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodziel-
nie na danym terenie oraz stanowi nie więcej niw 30% 
powierzchni uwytkowej obiektów przeznaczenia podsta-
wowego;

15) stawka procentowa - stawka procentowa, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póun. zm.);

16) strefa ochrony sanitarnej cmentarza - obszar 
rozciągający się w zasięgu 50 m od granic cmentarza,  
w którym obowiązują odlegJo`ci w zabudowie oraz 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu mające na 
celu ograniczenie szkodliwego wpJywu cmentarza na 
otoczenie, okre`lone w przepisach odrębnych;

17) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szeroko`ć za-
warta pomiędzy narownikami konstrukcyjnymi elewacji 
frontowej (niezawierająca przybudówek, garawy itp.);

18) teren ｦ obszar o okre`lonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

19) urządzenia i obiekty towarzyszące ｦ urządze-
nia i obiekty technicznego wyposawenia i infrastruktury 
technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie 
`cieków, itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe 
i garawowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty 
maJej architektury oraz budynki gospodarcze dla funkcji 
dominujących oraz inne urządzenia peJniące sJuwebną 
rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupeJ-
niającego;

20) urządzenia gospodarki rolnej ｦ obiekty i urządze-
nia związane z prowadzeniem gospodarki polowej, hodow-
lanej i ogrodniczej, w tym silosy, pJyty gnojowe itp.;

21) usJugi podstawowe - usJugi sJuwące mieszkaL-
com wsi, sJuwące do wykonywania funkcji administra-
cyjnych i biurowych, zdrowia, bankowo`ci i Jączno`ci, 
handlu detalicznego i gastronomii, o`wiaty, kultury i rekre-

acji oraz rzemiosJa nieuciąwliwego, takiego jak zakJady 
fryzjerskie, krawieckie lub inne o podobnym charakte-
rze;

22) usJugi ponadpodstawowe ｦ usJugi o zakresie 
szerszym niw bezpo`rednia obsJuga potrzeb mieszkaL-
ców wsi, w dziedzinach, o których mowa w pkt 21,  
a takwe takich jak hotelarstwo, sport i rekreacja, handel 
hurtowy lub inne o podobnym charakterze;

23) usJugi rzemiosJa ｦ dziaJalno`ć gospodarcza  
w zakresie wytwórstwa i napraw, przy zatrudnieniu 
do 15 pracowników, w branwy budowlanej, drzewnej, 
tekstylnej i odziewowej, metalowej, elektrotechnicznej  
i elektronicznej, spowywczej oraz artystycznej;

24) wskaunik zabudowy dziaJki ｦ warto`ć stano-
wiąca stosunek Jącznej powierzchni zabudowy zloka-
lizowanej na dziaJce budowlanej, do powierzchni tej 
dziaJki;

25) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć obiektu mie-
rzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 
terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca 
się do kalenicy obiektu w wypadku dachu stromego lub 
peJnej wysoko`ci obiektu w wypadku dachu pJaskiego 
i/lub wyrawona w ilo`ci kondygnacji nadziemnych wraz 
z poddaszem, przy czym wprowadzanie dominant archi-
tektonicznych przekraczających dopuszczalną wyso-
ko`ć zabudowy jest mowliwe wyJącznie na warunkach 
okre`lonych w przepisach szczegóJowych uchwaJy.

§ 4.1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o rów-
nym przeznaczeniu i równych zasadach zagospodarowa-
nia zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Ustala się następujące tereny, wyznaczone li-
niami rozgraniczającymi:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usJugami, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/U;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem RM; 

4) tereny usJug komercyjnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U;

5) tereny usJug publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem UP;

6) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem US;

7) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP;

8) teren obsJugi produkcji w gospodarstwie rol-
nym, oznaczony na rysunku planu symbolem RU; 

9) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZC;

10) tereny lasów i dolesieL, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL;

11) tereny rolne - pola, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem R;

12) tereny rolne ｦ Jąki i pastwiska, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RZ; 

13) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS; 

14) teren obsJugi komunikacji, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KS;

15) teren urządzeL elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E;

16) teren urządzeL zaopatrzenia w wodę, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem W;
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17) tereny dróg publicznych, w tym:
a) drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDZ,
b) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDL,
c) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDD,
18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDW;
19) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDR;
20) tereny ciągów pieszo ｦ jezdnych, oznaczone 

na rysunku planu symbolem KP.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 

wymienionych w ust. 2 okre`lono w przepisach szcze-
góJowych uchwaJy.

§ 5. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nad-
budowę istniejących budynków zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, z zastrzeweniem ustaleL,  
o których mowa w § 7, oraz zgodnie z przepisami szcze-
góJowymi uchwaJy;

2) dla istniejących obiektów i budynków oraz ich 
czę`ci, które posiadają inne niw ustalone w planie wskau-
niki zabudowy, liczbę kondygnacji, wysoko`ć, geome-
trię dachu, linię zabudowy, szeroko`ć elewacji fronto-
wej - dopuszcza się:

a) remont w zakresie biewącej konserwacji oraz 
rozbiórkę,

b) zmianę sposobu uwytkowania obiektu,
c) przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiek-

tu, zgodnie z przepisami szczegóJowymi uchwaJy,
d) dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepeJ-

nosprawnych;
3) dla istniejących terenów zabudowanych, które 

posiadają mniejsze niw ustalone w planie wskauniki po-
wierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się pomniej-
szania powierzchni biologicznie czynnej;

4) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

5) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną 
w planie linię zabudowy nie więcej niw 0,8 m, natomiast 
czę`ci budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, scho-
dy zewnętrzne, pochylnie i rampy ｦ nie więcej niw 1,5 m, lecz 
nie dalej niw do wyznaczonej w planie linii rozgraniczają-
cej;

6) dla obiektów i budynków, których budowa roz-
poczęJa się przed wej`ciem w wycie planu lecz nie zosta-
Ja ukoLczona, a które przekraczają wyznaczoną w planie 
linię zabudowy, dopuszcza się kontynuację budowy na 
warunkach okre`lonych w wydanym pozwoleniu na bu-
dowę;

7) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpo-
`rednio przy granicy dziaJek, w tym budynków garawo-
wych i gospodarczych, zgodnie z przepisami szczegóJo-
wymi uchwaJy;

8) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytuować 
w sposób następujący:

a) równolegle lub prostopadle do granic dziaJki, 
b) w przypadku dziaJki o nieregularnych granicach 

- tak, aby co najmniej jedna z zewnętrznych `cian kon-
strukcyjnych budynku byJa równolegJa do jednej z linii 
podziaJu dziaJki budowlanej,

c) w przypadku, gdy dziaJka sąsiednia jest zabudo-
wana - w nawiązaniu do budynku zlokalizowanego na 
dziaJce sąsiedniej;

9) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, obowią-
zuje na caJym obiekcie utrzymanie jednakowej wyso-
ko`ci kalenicy, wysoko`ci dolnej krawędzi dachu oraz 
geometrii dachu;

10) wzdJuw górnej krawędzi skarp urządzeL me-
lioracji wodnych (rowów melioracyjnych), nalewy po-
zostawić wolny od wszelkiej zabudowy pas terenu o 
szeroko`ci min. 4 m (po obu stronach rowu), niezbędny 
dla wykonywania prac konserwacyjnych.

§ 6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony 
`rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
`cieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN, MN/U, U, UP ustala się zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć, dla których zgodnie z przepisami odręb-
nymi dotyczącymi ochrony ̀ rodowiska wymagane jest, 
bądu mowe być wymagane sporządzenie raportu o od-
dziaJywaniu na ̀ rodowisko z zastrzeweniem pkt 3;

3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polega-
jących na budowie dróg oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej;

4) dziaJalno`ć realizująca ustalenia niniejszego pla-
nu nie mowe powodować uciąwliwo`ci na terenach są-
siednich oraz ponadnormatywnego obciąwenia ̀ rodowi-
ska poza granicami dziaJki, do której inwestor posiada 
tytuJ prawny; 

5) przed podjęciem dziaJalno`ci na obszarach wy-
znaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia war-
stwy próchniczej z czę`ci przeznaczonej pod obiekty 
budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie;

6) obejmuje się ochroną zieleL wysoką, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu - nakazuje się utrzy-
mywać we wJa`ciwym stanie i konserwować istniejące 
drzewa oraz stosować nowe nasadzenia w miejscach 
ubytków starych drzew, zgodnie z istniejącymi uwarun-
kowaniami przyrodniczymi;

7) wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturo-
wego, w granicach której obowiązuje:

a) ochrona i utrzymanie istniejących ukJadów 
dróg, miedz, zadrzewieL `ródpolnych, alei, szpalerów, 
cieków wodnych, grobli i stawów,

b) zakaz lokalizacji konstrukcji wiewowych, masztów 
oraz wysoko`ciowych obiektów technologicznych, 

c) zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników 
reklamowych, o wymiarach tablicy reklamowej więk-
szych niw 1,5 m x 3,0,

d) zakaz lokalizowania ogrodzeL wykonanych z pre-
fabrykowanych pJyt betonowych.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczes-
nej:

1) Okre`la się ochronę zabytków nieruchomych, 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-
nych na rysunku planu:

a) ul. Ogrodowa ｦ stodoJa,
b) ul. Wiejska 22 ｦ stodoJa,
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c) ul. Wiejska 63 ｦ dom ze stajnią,
d) ul. Wiejska 16 ｦ dom,
e) ul. Wiejska 41 ｦ dom,
f) ul. Wiejska 14 ｦ dom,
g) ul. Wiejska 29 ｦ szkoJa,
h) ul. Wiejska 1 ｦ zagroda,
i) ul. Ko`cielna 2 ｦ szkoJa, dom nauczyciela,
j) ul. Iąkowa 10 ｦ dom i stodoJa,
k) ul. Le`na 3 ｦ dom,
l) ul. Le`na 20 ｦ dom,
m) ul. Wiejska i ul. Iąkowa ｦ krzyw na skrzywowa-

niu;
2) Dla obiektów, o których mowa w ust. 1 w przy-

padku prowadzenia prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych obowiązują następują-
ce ustalenia:

a) nalewy zachować bryJę obiektu w niezmienionej 
formie, w tym geometrię i ksztaJt dachu, z zastrzewe-
niem lit. b,

b) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb 
poruszania się osób niepeJnosprawnych, w tym budowę 
ramp, poszerzenie otworów wej`ciowych oraz montaw 
wewnętrznych elewatorów windowych,

c) jako pokrycie dachowe nalewy stosować wy-
Jącznie dachówkę ceramiczną,

d) nalewy zachować oryginalną architekturę ele-
wacji oraz detale architektoniczne,

e) nalewy stosować kolorystykę elewacji harmo-
nizującą z otoczeniem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliwoną do kolorów surowców naturalnych  
i tradycyjnych materiaJów budowlanych, takich jak ka-
mieL, cegJa i drewno,

f) w obrębie poszczególnych obiektów objętych 
ochroną, nalewy zachować jednolitą formę stolarki okien 
i drzwi zewnętrznych ｦ dopuszcza się wymianę stolar-
ki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielko`ci 
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziaJów,  
z zastrzeweniem lit. b,

g) dopuszcza się rozbiórkę obiektów, którym udo-
kumentowano zJy stan techniczny, po uprzednim wy-
konaniu prac dokumentacyjnych ｦ kart ewidencyjnych 
zabytku architektury i budownictwa - w takim przypad-
ku stosowne oznaczenie na rysunku planu staje się nie-
obowiązujące;

3) Wyznacza się strefę konserwatorską - archeo-
logiczną dla udokumentowanych stanowisk archeolo-
gicznych, o potwierdzonej lokalizacji, o zasięgu okre`lo-
nym na rysunku planu, w granicach której:

a) wszelkie roboty budowlane wymagające pro-
wadzenia prac ziemnych nalewy uzgodnić z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków,

b) prace ziemne nalewy prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym;

4) W przypadku dokonania niespodziewanych 
odkryć archeologicznych podczas wykonywania prac 
ziemnych nalewy niezwJocznie zgJosić je do wJa`ciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie 
podjąć odpowiednie dziaJania zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

§ 8.1. Ustala się następujące, ogólne zasady i wa-
runki podziaJu na dziaJki budowlane:

1) zgodnie z zasadami okre`lonymi w przepisach 
szczegóJowych uchwaJy, odpowiednio dla poszczegól-
nych terenów;

2) zgodnie z okre`loną na rysunku planu orienta-
cyjną linią podziaJu geodezyjnego, przy czym dopuszcza 

się zmianę szeroko`ci frontu dziaJki w dostosowaniu do 
projektowanej zabudowy oraz odchylenie kąta poJowe-
nia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego, nie 
większe niw 17º;

3) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
`lonych w przepisach szczegóJowych uchwaJy dla dzia-
Jek:

a) skrajnych, pod warunkiem, we szeroko`ć dziaJ-
ki mierzona na wysoko`ci elewacji frontowej budynku 
ma warto`ć okre`loną w przepisach szczegóJowych 
uchwaJy,

b) przylegających do terenu drogi publicznej lub 
wewnętrznej czę`cią dziaJki budowlanej o szeroko`ci 
zapewniającej konieczny dostęp do tej drogi, pod wa-
runkiem, we szeroko`ć mierzona na wysoko`ci elewacji 
frontowej budynku ma warto`ć okre`loną w przepisach 
szczegóJowych uchwaJy, 

c) które w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwa-
Jy są zabudowane lub posiadają wcze`niej ustalone po-
dziaJy nieruchomo`ci.

2. Dopuszcza się dla obszaru objętego ustaleniami 
planu, wydzielanie dziaJek gruntu przeznaczonych pod 
lokalizację urządzeL infrastruktury technicznej i komu-
nikacji w ramach innego przeznaczenia podstawowego; 
wielko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeL i potrzeb ich 
obsJugi.

3. Dopuszcza się odstępstwo od okre`lonych w usta-
leniach szczegóJowych planu zasad lub zakazu podziaJu 
w przypadku, gdy wydzielenie nieruchomo`ci ma na ce-
lu poprawę warunków zagospodarowania terenu dziaJek 
przylegJych, poprzez przyJączenie dziaJek samodzielnie 
nie dających się w racjonalny sposób zagospodarować 
zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi w zakresie gospodarki nieruchomo`ciami.

4. W przypadku, gdy powierzchnia dziaJki podlega-
jącej podziaJowi uniemowliwia wydzielenie dziaJek o para-
metrach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych planu, 
dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niw 
jednej z nowo wydzielanych dziaJek maksymalnie o 20% 
minimalnej powierzchni dla poszczególnego terenu.

§ 9. Powiązania z zewnętrznym ukJadem komu-
nikacyjnym realizowane będą za po`rednictwem drogi  
w ciągu drogi publicznej - powiatowej nr 1319 O, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KDZ-1.

§ 10.1. Ustala się następujące, ogólne zasady ob-
sJugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia technicznego nalewy sytuować 
w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy te-
renu, w uzasadnionych względami technicznymi bądu 
bezpieczeLstwa przypadkach, dopuszcza się usytuo-
wanie poza liniami rozgraniczającymi;

2) dopuszcza się lokalizację naziemnych kubatu-
rowych urządzeL infrastruktury technicznej, wolnosto-
jących oraz jako obiektów wbudowanych w budynki 
przeznaczenia podstawowego lub uzupeJniającego;

3) nalewy zapewnić swobodny dostęp do urządzeL 
infrastruktury technicznej;

4) w przypadku zaistnienia konﾚiktu pomiędzy 
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowa-
niem terenu, dopuszcza się przeJowenie lub kablowanie 
sieci.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
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1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycz-
nej w sposób zapewniający obsJugę wszystkich obszarów, 
na których ustalenia planu dopuszczają zabudowę;

2) w zagospodarowaniu terenów znajdujących się 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 
do nich przylegających, nalewy zachować odlegJo`ci  
i ograniczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się przeJowenie lub kablowanie sieci na 
zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;

4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na terenach wJasnych inwestora.

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
wodę:

1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągowej 
w sposób zapewniający obsJugę wszystkich obszarów, na 
których ustalenia planu dopuszczają zabudowę;

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny;

3) dopuszcza się budowę nowych urządzeL sJuwą-
cych ujmowaniu i uzdatnianiu wód w zakresie niezbęd-
nym do zapewnienia obsJugi wszystkich obszarów, na 
których ustalenia planu dopuszczają zabudowę.

4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
`cieków: 

1) ustala się rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej 
w sposób zapewniający obsJugę wszystkich obszarów, na 
których ustalenia planu dopuszczają zabudowę;

2) `cieki bytowe i komunalne, których dopuszczalny 
skJad okre`lają przepisy odrębne, nalewy odprowadzać za 
po`rednictwem sieci kanalizacji ogólnospJawnej lub roz-
dzielczej, do oczyszczalni ̀ cieków w Kluczborku;

3) odprowadzenie `cieków pochodzenia przemy-
sJowego i technologicznego z terenu objętego planem 
nastąpi po ich uprzednim oczyszczeniu na terenie wJas-
nym inwestora, do gminnej sieci kanalizacyjnej;

4) do czasu realizacji kanalizacji, `cieki bytowe 
nalewy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezod-
pJywowych, a wszelkie dziaJania w zakresie gospodarki 
`ciekowej muszą być powadzone zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 
w sposób zapewniający obsJugę wszystkich obszarów, na 
których ustalenia planu dopuszczają zabudowę;

2) do czasu rozbudowy i modernizacji istniejącego 
systemu kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roz-to-
powe odprowadzane będą na terenach uzbrojonych do 
istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, a z pozosta-
Jego terenu powierzchniowo w teren;

3) dopuszcza się zagospodarowanie wód opado-
wych i roztopowych w obrębie dziaJki;

4) kawdy teren, na którym mowe doj`ć do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi 
lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy utwardzić 
i skanalizować, a powstaJe ̀ cieki odprowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie usu-
wania odpadów staJych:

1) wywóz odpadów komunalnych odbywać się bę-
dzie na zorganizowane gminne skJadowisko odpadów; 

2) odpady powstaJe w wyniku dziaJalno`ci gospo-
darczej nalewy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania technologii minimalizujących powstawanie odpa-
dów i ograniczających ich uciąwliwo`ć dla ̀ rodowiska.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w cie-
pJo:

1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-
wane będą z indywidualnych lub grupowych uródeJ 
zaopatrzenia w ciepJo, z zastosowaniem technologii  
o wysokiej sprawno`ci grzewczej i niskiej emisji zanie-
czyszczeL do atmosfery;

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe nalewy lokalizować na terenie wJasnym inwestora, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się budowę sieci gazowej ̀ redniego 

i wysokiego ci`nienia w sposób niekolidujący z istnie-
jącą zabudową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) budowa sieci gazowej i przyJączenie do niej obiektów 
przez przedsiębiorstwo energetyczne powinno odbywać się  
w oparciu o przepisy odrębne, wnioski zainteresowanych oraz 
o sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan roz-
woju w zakresie budowy sieci gazowej;

3) opracowanie projektu gazyﾙkacji nalewy poprze-
dzić analizą okre`lającą zasadno`ć inwestycji oraz jej 
warunki techniczne i ekonomiczne;

4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się 
korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowa-
nych na terenie wJasnym inwestora, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.

9. Ustala się następujące zasady rozwoju sieci te-
lekomunikacyjnej:

1) dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL przekauniko-
wych telekomunikacji, w tym konstrukcji wiewowych i sta-
cji bazowych telefonii komórkowej na terenach rolnych:

a) zlokalizowanych poza strefą ochrony krajobra-
zu kulturowego oraz poza granicą Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Lasów Stobrawsko ｦ Turawskich, 

b) odlegJo`ć urządzenia od terenu, na którym plan 
przewiduje lokalizację obiektów związanych ze staJym lub 
wielogodzinnym pobytem ludzi, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, musi być większa niw zasięg oddziaJywania okre`lony 
w raporcie oddziaJywania przedsięwzięcia na ̀ rodowisko.

§ 11. Okre`la się granice i sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 324 
ｭDolina Kopalna Kluczborkｬ, dla którego brak jest decy-
zji administracyjnych;

2) wyznacza się strefę ochrony sanitarnej cmen-
tarza, o zasięgu 50 m od linii rozgraniczającej teren 
cmentarza, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
zasady zagospodarowania terenów poJowonych w gra-
nicach strefy okre`lono w przepisach szczegóJowych 
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) uwzględnia się ograniczenia wynikające z roz-
porządzenia Wojewody Opolskiego Nr P/12/98 z dnia 
17 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 17) ｦ na rysunku planu wprowadza się 
granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Sto-
brawsko ｦ Turawskich, w granicach której:

a) zakazuje się:
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- lokalizowania przedsięwzięć, dla których zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony ̀ rodowi-
ska wymagane jest bądu mowe być wymagane sporzą-
dzenie raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko, za wy-
jątkiem przedsięwzięć polegających na budowie dróg 
oraz sieci infrastruktury technicznej,

- lokalizowania konstrukcji wiewowych, masztów 
oraz wysoko`ciowych obiektów technologicznych, oraz 
no`ników reklamowych,

- zmiany stosunków wodnych, w tym regulacji rzek 
i potoków oraz budowy nowych zbiorników wodnych,

b) dopuszcza się lokalizowanie szlaków turystycz-
nych oraz ̀ ciewek pieszych i rowerowych.

RozdziaJ 2
Przepisy szczegóJowe

§ 12.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN-1 do MN-74, dla których obowiązuje prze-
znaczenie:

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, 

2) uzupeJniające:
a) usJugi podstawowe, rozumiane jako lokale bę-

dące czę`cią budynku przeznaczenia podstawowego; 
powierzchnia uwytkowa usJug nie mowe przekraczać 
30% powierzchni uwytkowej budynków przeznaczenia 
podstawowego,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące,
c) zieleL,
d) dopuszcza się utrzymanie istniejących urządzeL 

gospodarki rolnej na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN-4 do MN-10, MN-20, MN-36, MN-
38 do MN-40, MN-53, MN-55, MN-56, MN-64, MN-67, 
MN-68.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-
wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu poniwej 
dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym w prze-
pisach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej;

2) obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji zwie-
rzęcej;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MN-3 do MN-5, MN-29, MN-32, MN-35 
do MN-38 oraz MN-40, MN-50, MN-51, MN-54, MN-
57, MN-59, MN-59 do MN-64, MN-66 do MN-69, MN-
70 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia  
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN-3, MN-8, MN-61, obowiązują ograniczenia 
wynikające z ochrony obiektów wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN-18, MN-25, MN-26, MN-34, MN-65 do MN-
67, MN-71 do MN-73 obowiązują ograniczenia wynikające 
z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej 
- archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

4. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą lub bliu-
niaczą;

2) zakazuje lokalizowania zabudowy szeregowej; 
3) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-3 do 
MN-5, MN-29, MN-32, MN-35 do MN-38 oraz MN-40, 
MN-50, MN-51, MN-54, MN-57, MN-59, MN-59 do 
MN-64, MN-66 do MN-69, MN-70 ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-
metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych, 

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale: 
35° - 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy, 

d) obowiązek stosowanie dachówki cementowej 
lub ceramicznej;

4) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-1, MN-
2, MN-6 do MN-28, MN-30, MN-31, MN-33, MN-34, 
MN-39, MN-41 do MN-49, MN-52, MN-53, MN-55, 
MN-56, MN-58, MN-65, MN-71 do MN-74 ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, wie-
lospadowych jako powtórzenie ukJadu dachu dwuspa-
dowego,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale: 
30° - 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy, 

d) obowiązek stosowanie dachówki cementowej 
lub ceramicznej lub ich imitacji;

5) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre`lo-
nych w pkt 4 i 5 dla elementów budynków mieszkalnych 
takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.;

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym 
drugą kondygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze 
uwytkowe, z zastrzeweniem pkt 7;

7) dopuszcza się nadbudowę dachu na istnieją-
cych obiektach z dachem pJaskim; wysoko`ć zabudowy 
w takim przypadku nie mowe przekroczyć 11 m;

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych wynosi od 8 do 16 m;

9) ustala się następujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się lokalizację dwóch garawy jedno-
stanowiskowych lub jednego garawu dwustanowisko-
wego w ramach jednej dziaJki budowlanej,

b) dopuszcza się garawowanie wyJącznie samo-
chodów osobowych i maJych dostawczych,

c) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu go-
spodarczego, nie licząc garawy,

d) Jączna powierzchnia zabudowy obiektów gara-
wowych i gospodarczych nie mowe przekraczać 30% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkalnego (nie wlicza się 
garawy lub pomieszczeL gospodarczych wbudowanych),

e) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku 
zastosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 50°, do-
puszcza się wysoko`ć do 5,5 m;

10) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wy-
nosi 0,30;

11) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi 0,45 powierzchni dziaJki.

5. Ustala się następujące szczegóJowe zasady i wa-
runki podziaJu nieruchomo`ci:

1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudo-
wy wolnostojącej wynosi 20 m;

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudo-
wy bliuniaczej wynosi 15 m;
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3) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 700 m2;

4) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wy-
nosi 600 m2;

5) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych pod 
zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbęd-
nych dojazdów;

6) obowiązują ogólne warunki podziaJu nierucho-
mo`ci, o których mowa w § 8.

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przy-
legają tereny przeznaczenia podstawowego;

2) nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na jedno mieszkanie,
b) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzch-

ni uwytkowej usJug zlokalizowanych na dziaJce przezna-
czonej pod zabudowę mieszkaniową lecz nie mniej niw 
2 miejsca postojowe;

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

7. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN-2 do MN-5, MN-10 do MN-23, MN-28 
do MN-32 uwzględnia się poJowenie w zasięgu GJówne-
go Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna 
Kluczborkｬ, o którym mowa w §11 pkt 1;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN-39, MN-40, MN-44 do MN-45 ｦ zgod-
nie z oznaczeniami na rysunku planu, obowiązują ogra-
niczenia wynikające z lokalizacji Obszaru Chronionego 
Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko - Turawskichｬ, o któ-
rym mowa w §11 pkt 3. 

8. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30 %.

§ 13.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN/U-1 do MN/U-17, dla których obo-
wiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usJugi podstawowe, ponadpodstawowe i usJugi 

rzemiosJa,
2) uzupeJniające:
a) terenowe urządzenia sportowo ｦ rekreacyjne,
b) urządzenia i obiekty towarzyszące,
c) zieleL,
d) urządzenia gospodarki rolnej;
3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN/U-1, MN/U-11, MN/U-13 do MN/U-16 
dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów i urzą-
dzeL gospodarki rolnej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-
wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu poniwej 
dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym w przepisach 
odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi i zabudowy zagro-
dowej;

2) zakazuje się prowadzenia produkcji zwierzęcej;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/U-1, MN/U-2, MN/U-8, MN/U-9, MN/
U-13, MN/U-15 do MN/U-17 obowiązują ograniczenia 
wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony kra-
jobrazu kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 8.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/U-9, MN/U-10, obowiązują ograniczenia wyni-
kające z ochrony zabytków nieruchomych, o których mo-
wa w § 7 pkt 1 i 2;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/U-4, MN/U-7, MN/U-17 obowiązują 
ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie stre-
fy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której 
mowa w § 7 pkt 3.

4. Ustala się następujące parametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą lub bliu-
niaczą;

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy szeregowej;
3) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U-1, 
MN/U-2, MN/U-8, MN/U-9, MN/U-13, MN/U-15 do MN/U-17 
ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-
metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych,

b) dla budynków mieszkaniowych i usJugowych - kąt 
nachylenia poJaci dachowych w przedziale 35°- 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy,

d) dla budynków mieszkaniowych i usJugowych 
obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub ce-
mentowej;

4) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U-3 do 
MN/U-7, MN/U-10 do MN/U-12, MN/U-14 ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, wielo-
spadowych jako powtórzenie ukJadu dachu dwuspadowe-
go,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
30°- 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy,

d) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej 
cementowej lub ich imitacji dla budynków mieszkanio-
wych i usJugowych;

5) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre-
`lonych w pkt 5 i 6 dla budynków garawowych, gospo-
darczych i wiat oraz dla elementów budynków miesz-
kalnych i usJugowych, takich jak wykusze, przekrycia 
tarasów, werandy itp.;

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym 
drugą kondygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze 
uwytkowe, z zastrzeweniem pkt 8;

7) dopuszcza się nadbudowę dachu na istnieją-
cych obiektach z dachem pJaskim; wysoko`ć zabudowy 
w takim przypadku nie mowe przekroczyć 11 m;

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych lub usJugowych wolnostojących wynosi od 8 
do 18 m;

9) szeroko`ć elewacji frontowej poJączonych bu-
dynków mieszkalnych i usJugowych nie mowe być więk-
sza niw 36 m;
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10) ustala się następujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się garawowanie wyJącznie samo-
chodów osobowych i maJych dostawczych,

b) Jączna powierzchnia zabudowy obiektów ga-
rawowych i gospodarczych nie mowe przekraczać 30% 
Jącznej powierzchni zabudowy budynków mieszkalnych 
i usJugowych (nie wlicza się garawy lub pomieszczeL 
gospodarczych wbudowanych),

c) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku 
zastosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 50°, do-
puszcza się wysoko`ć do 5,5 m;

11) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wy-
nosi 0,50; 

12) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 0,25 powierzchni dziaJki.

5. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci:

1) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudo-
wy wolnostojącej wynosi 20 m;

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudo-
wy bliuniaczej wynosi 15 m;

3) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1000 m2;

4) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wy-
nosi 800 m2;

5) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych pod 
zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbęd-
nych dojazdów;

6) obowiązują ogólne warunki podziaJu nierucho-
mo`ci, o których mowa w § 8.

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przy-
legają tereny przeznaczenia podstawowego;

2) nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na jedno mieszkanie,
b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe,
c) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca postojowe;
3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.
7. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z przepisów odrębnych:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN/U-1 do MN-5 uwzględnia się poJowe-
nie w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  
Nr 324 ｭDolina Kopalna Kluczborkｬ, o którym mowa  
w § 11 pkt 1;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN/U-7 ustala się ograniczenia wynikające  
z ustanowienia w planie strefy ochrony sanitarnej cmen-
tarza, o której mowa w § 11 pkt 2, w granicach której 
zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszka-
niowej, usJug związanych z obrotem wywno`cią, studni 
oraz obiektów związanych z rekreacja i rozrywką, oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN/U-1 do MN/U-4, MN/U-11, MN/U-12, MN/U-15, 
MN/U-16 obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko 
- Turawskichｬ, o którym mowa w §11 pkt 3. 

8. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30%.

§ 14.1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami RM-1 do  
RM-43, dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ zabudowa zagrodowa, w rozu-
mieniu przepisów odrębnych, z mowliwo`cią lokalizowa-
nia gospodarstw agroturystycznych;

2) uzupeJniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące,
b) zieleL.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami RM-1 do RM-11, RM-13 do RM-25, RM-27, RM-32, 
RM-34, RM-36, RM-37, RM-39 dopuszcza się zmianę prze-
znaczenia w caJo`ci lub czę`ci terenów, o których mowa  
w ust. 1, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usJugami, o których mowa w § 13.

3. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-
wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu poniwej 
dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym w przepisach 
odrębnych - jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: RM-4, RM-5, RM-6, RM-7, RM-8, RM-9, 
RM-10, RM-13, RM-14, RM-16, RM-28, zakazuje się 
prowadzenia produkcji zwierzęcej;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: RM-11, RM-12, RM-15, RM-17, RM-19, RM-21, 
RM-22, RM-23, RM-24, RM-25, RM-26, RM-27, RM-29 
do RM-35, RM-38 do RM-43, dopuszcza się prowadzenie 
produkcji zwierzęcej o obsadzie do 40 DJP; 

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami RM-4, RM-9, RM-10, RM-13, RM-14, RM- RM-
16, RM-17, RM-23 do RM-35 obowiązują ograniczenia 
wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony kra-
jobrazu kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 7.

4. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RM-4, RM-9, RM-22, RM-23, RM-31, obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ochrony zabytków 
nieruchomych, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RM-15, RM-27 do RM-29, RM-35, RM-41 
do RM-43 obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
lenia w planie strefy ochrony konserwatorskiej ｦ arche-
ologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

5. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą lub bliu-
niaczą; 

2) zakazuje lokalizowania zabudowy szeregowej; 
3) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 

z tworzyw sztucznych lub blaszanych;
4) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: RM-4, RM-9, 
RM-10, RM-13, RM-14, RM- RM-16, RM-17, RM-23 do 
RM-35 ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-
metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych,

b) dla budynków mieszkaniowych kąt nachylenia 
poJaci dachowych w przedziale: 35° - 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy, 

d) dla budynków mieszkaniowych obowiązek sto-
sowania dachówki cementowej lub ceramicznej;
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5) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: RM-1 do 
RM-3, RM-5 do RM-8, RM-11, RM-12, RM-15, RM-18 
do RM-22, RM-36 do RM-43 ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, wie-
lospadowych, jako powtórzenie ukJadu dachu dwuspa-
dowego,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
30°- 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy, 

d) dla budynków mieszkaniowych obowiązek stoso-
wania dachówki ceramicznej cementowej lub ich imitacji;

6) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre`lo-
nych w pkt 4 i 5 dla budynków garawowych, gospo-dar-
czych i wiat oraz dla elementów budynków mieszkalnych, 
takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.;

7) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej nie mowe przekroczyć dwóch kondygnacji nad-
ziemnych oraz 12 m, przy czym drugą kondygnację mo-
we stanowić wyJącznie poddasze uwytkowe;

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych i gospodarczych wynosi:

a) od 6 do 12 m ｦ dla budynków w ukJadzie szczy-
towym,

b) od 8 do 18 m - dla budynków w ukJadzie kaleni-
cowym;

9) ustala się następujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gospodarczych (nie dotyczy 
obiektów sJuwących gospodarstwu rolnemu):

a) dopuszcza się lokalizację dwóch garawy jedno-
stanowiskowych lub jednego garawu dwustanowisko-
wego dla jednego budynku mieszkalnego w zabudowie 
zagrodowej,

b) dopuszcza się garawowanie wyJącznie samo-
chodów osobowych i maJych dostawczych oraz sprzętu 
rolniczego,

c) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu go-
spodarczego, dla jednego budynku mieszkalnego w za-
budowie zagrodowej, nie licząc garawy,

d) Jączna powierzchnia zabudowy obiektów gara-
wowych i gospodarczych nie mowe przekraczać 30% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkalnego w zabudo-
wie zagrodowej (nie wlicza się garawy lub pomieszczeL 
gospodarczych wbudowanych),

e) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku 
zastosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 50°, do-
puszcza się wysoko`ć do 5,5 m;

10) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wy-
nosi 0,60;

11) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 0,25 powierzchni dziaJki.

6. Ustala się następujące szczegóJowe zasady i 
warunki podziaJu nieruchomo`ci:

1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy wolnostojącej 
wynosi 1000 m2;

2) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy bliuniaczej wy-
nosi 800 m2;

3) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych pod 
zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbęd-
nych dojazdów;

4) obowiązują ogólne warunki podziaJu nierucho-
mo`ci, o których mowa w § 8.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przy-
legają te reny przeznaczenia podstawowego;

2) nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na jedno mieszkanie,
b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe w gospodar-

stwie agroturystycznym,
c) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca postojowe; 
3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.
8. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z przepisów odrębnych:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami RM-3 do RM-8, RM-11 uwzględnia się poJo-
wenie w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 324 ｭDolina Kopalna Kluczborkｬ, o którym mowa  
w §11 pkt 1;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami RM-1 do RM-8, RM-14, RM-15, RM-18 do RM-28, 
RM-34, RM-37 do RM-43 obowiązują ograniczenia 
wynikające z uwzględnienia w planie granicy Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko ｦ Turaw-
skich, o których mowa w § 6 ust 2. 

9. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30%.

§ 15.1. Ustala się tereny usJug komercyjnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami U-1 do U-4, dla 
których obwiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ usJugi podstawowe, ponadpod-
stawowe i usJugi rzemiosJa,

2) uzupeJniające:
a) usJugi publiczne, o których mowa w § 16,
b) mieszkania towarzyszące, peJniące sJuwebną 

rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu; po-
wierzchnia uwytkowa mieszkaL nie mowe przekraczać 
30% powierzchni uwytkowej budynków przeznaczenia 
podstawowego,

c) urządzenia sportowo ｦ rekreacyjne,
d) parkingi terenowe,
e) urządzenia i obiekty towarzyszące,
f) zieleL,
g) obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U-1.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje się prowadzenia produkcji zwierzęcej;
2) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu poniwej 

dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym w prze-
pisach odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej usJugami rzemie`lniczymi i zabu-
dowy zagrodowej;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U-2, U-3, U-4 obowiązują ograniczenia wy-
nikające z ustanowienia w planie strefy ochrony krajo-
brazu kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej - na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U-1 obowiązują ograniczenia wynikające z 
ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej 
- archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.
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4. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych lub blaszanych;

2) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się:
a) obowiązek stosowania dachów stromych, wie-

lospadowych, jako powtórzenie ukJadu dachu dwuspa-
dowego,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
30º - 50º, 

c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji,

d) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy;

3) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre-
`lonych w pkt 2 dla budynków garawowych, gospodar-
czych i wiat oraz dla elementów budynków usJugowych, 
takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.;

4) dla obiektów o rozpięto`ci konstrukcji większej 
niw 15 m, dopuszcza się spadki dachów w przedziale 
20°- 46°; 

5) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć dwóch 
kondygnacji nadziemnych oraz 9 m, przy czym drugą kon-
dygnację mowe stanowić wyJącznie poddasze uwytkowe;

6) szeroko`ć elewacji frontowej budynków usJu-
gowych wolnostojących wynosi od 6 do 18 m;

7) ustala się następujące zasady lokalizowania 
obiektów garawowych i gospodarczych:

a) Jączna powierzchnia zabudowy obiektów gara-
wowych i gospodarczych nie mowe przekraczać 40% po-
wierzchni zabudowy budynku usJugowego (nie wlicza się 
garawy lub pomieszczeL gospodarczych wbudowanych),

b) wysoko`ć zabudowy do 3,6 m; w przypadku 
zastosowania dachu o kącie nachylenia 35° - 50°, do-
puszcza się wysoko`ć do 5,5 m;

8) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wyno-
si 0,50;

9) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi 0,20 powierzchni dziaJki.

5. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem U-1 minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wy-
niku podziaJu nieruchomo`ci wynosi 1000 m2;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U-2, U-3, U-4 zakazuje się dokonywania po-
dziaJu nieruchomo`ci, z zastrzeweniem ustaleL, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 2;

3) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych pod 
zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbęd-
nych dojazdów;

4) obowiązują ogólne warunki podziaJu nierucho-
mo`ci, o których mowa w § 8.

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przy-
legają tereny przeznaczenia podstawowego;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem U-1 nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzch-
ni sprzedawy w obiektach handlowych i powierzchni 
uwytkowej w innych budynkach zabudowy usJugowej,

b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca noclegowe w ho-
telach,

c) 1 miejsce na jedno mieszkanie,
d) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepeJnosprawnej 

na kawde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej 
niw 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10;

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

7. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych - na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami U-1, U-3, U-4 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z uwzględnienia w planie 
granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobraw-
sko ｦ Turawskich, o których mowa w § 11 pkt 3. 

8. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30%.

§ 16.1. Ustala się tereny usJug publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami UP-1 do UP- 5, dla 
których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) budynki uwyteczno`ci publicznej w zakresie szkol-

nictwa, o`wiaty i wychowania lub innych przeznaczonych 
do wykonywania podobnych funkcji ｦ na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami UP-1 i UP-4,

b) budynki uwyteczno`ci publicznej w zakresie kul-
tu religijnego ｦ na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami UP-2 i UP-3, 

c) budynki uwyteczno`ci publicznej w zakresie 
ratownictwa i porządku publicznego lub innych prze-
znaczonych do wykonywania podobnych funkcji - na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP-5,

2) uzupeJniające:
a) inne usJugi o charakterze ogólnospoJecznym, 

niewymienione w pkt 1,
b) usJugi podstawowe, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 2,
c) mieszkania towarzyszące, peJniące sJuwebną 

rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu, z za-
strzeweniem ust. 3 pkt 2; powierzchnia uwytkowa miesz-
kaL nie mowe przekraczać 30% powierzchni uwytkowej 
budynków przeznaczenia podstawowego, 

d) urządzenia sportowo ｦ rekreacyjne,
e) urządzenia i obiekty towarzyszące,
f) zieleL.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem UP-4 dopuszcza się zmianę przeznaczenia w caJo`ci 
lub czę`ci na teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usJugami, o których mowa w § 13, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 2.

3. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-
wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UP-1 i UP-3 obowiązują zasady ochrony 
przed haJasem i wibracjami ｦ jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staJym lub wielogodzinnym pobytem dzie-
ci i mJodziewy, w przypadku utrzymania na tym terenie 
istniejącej funkcji o`wiatowej;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
o której mowa w § 6 pkt 7.

4. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem UP-4 obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, o których 
mowa w § 7 pkt 1 i 2;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem UP-2 obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
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nowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ar-
cheologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

5. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych i blaszanych;

2) w zakresie ksztaJtowania dachów na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami UP-2 i UP-3 
ustala się:

a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-
metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
35° - 45°, 

c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej 
lub cementowej,

d) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy;

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem UP-1, dopuszcza się nadbudowę trzeciej kondy-
gnacji wyJącznie w formie poddasza uwytkowego o na-
stępujących parametrach:

a) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
30° - 50°, 

b) jako pokrycie dachowe nalewy stosować dachów-
kę ceramiczną, cementową lub ich imitacje;

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem UP-5, dopuszcza się nadbudowę drugiej kondy-
gnacji wyJącznie w formie poddasza uwytkowego o na-
stępujących parametrach:

a) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
35°- 45°, 

b) jako pokrycie dachowe nalewy stosować dachów-
kę ceramiczną lub cementową, z zastrzeweniem lit. c,

c) dopuszcza się nadbudowę heJmu na wiewy stra-
wy powarnej, z dopuszczeniem innego pokrycia dacho-
wego, niw wymieniono w lit. b;

5) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre-
`lonych w pkt 2, 3 i 4 dla budynków garawowych, 
gospodarczych i wiat oraz dla elementów budynków 
usJugowych takich jak wykusze, przekrycia tarasów, 
werandy itp.;

6) wysoko`ć zabudowy na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami UP-1 i UP-2 nie mowe prze-
kroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter, 
piętro i poddasze uwytkowe oraz nie więcej niw 12 m;

7) wysoko`ć zabudowy na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami UP-3, UP-4 i UP-5 nie mowe 
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest 
parter i poddasze uwytkowe i oraz nie więcej niw 9 m; 

8) wysoko`ci, o których mowa w pkt 7, nie do-
tyczą istniejącego obiektu ko`cioJa oraz wiewy strawy 
powarnej;

9) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi: 

a) 0,40 - na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami UP-1, UP-2, UP-3 i UP-4,

b) 0,10 - na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem UP-5.

6. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci ｦ zakazuje się dokonywania podziaJu 
nieruchomo`ci z zastrzeweniem ustaleL, o których mo-
wa w § 8 ust. 2.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych, do których przylegają tereny przeznacze-
nia podstawowego;

2) nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzch-
ni uwytkowej zabudowy usJugowej,

b) 1 miejsce na jedno mieszkanie,
c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepeJnosprawnej 

na kawde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej 
niw 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10;

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

8. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych - na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami UP-2, UP-3 i UP-4 
obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia w 
planie strefy ochrony sanitarnej cmentarza, w granicach 
której zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej, zakJadów produkcji wywno`ci, zakJadów wywienia 
zbiorowego, bądu zakJadów przechowujących artykuJy 
wywno`ciowe, studni oraz obiektów związanych z re-
kreacja i rozrywką.

9. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 17.1. Ustala się teren usJug sportu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US-1 dla które-
go obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ usJugi sportu i rekreacji, rozu-
miane jako obiekty i urządzenia związane z kulturą ﾙ-
zyczną i wypoczynkiem, takie jak hale sportowe, boi-
ska, baseny oraz siedziby klubów sportowych;

2) uzupeJniające:
a) usJugi turystyki i hotelarstwa, kultury oraz han-

dlu detalicznego i gastronomii, 
b) parkingi terenowe,
c) urządzenia i obiekty towarzyszące,
d) zieleL.
2. Ustala się następujące parametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-

puszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-
wacyjne;

2) dopuszcza się dowolną geometrię dachu; 
3) maksymalny wskaunik zabudowy wynosi 0,25;
4) wysoko`ć zabudowy nie mowe być większa niw 

dwie kondygnacje nadziemne oraz nie mowe przekro-
czyć 12 m.

3. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci ｦ zakazuje się podziaJu nieruchomo`ci 
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 8 ust. 2.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych, do których przylegają tereny przeznacze-
nia podstawowego;

2) nalewy zapewnić niezbędną ilo`ć miejsc parkin-
gowych (wliczając miejsca parkingowe w garawach):

a) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzch-
ni uwytkowej w budynkach zabudowy usJugowej,

b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca noclegowe w ho-
telach,

c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepeJnosprawnej 
na kawde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej 
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niw 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10;

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

5. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych - obowiązują ogra-
niczenia wynikające z lokalizacji Obszaru Chronionego 
Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko - Turawskichｬ, o któ-
rym mowa w §11 pkt 3. 

6. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 18.1. Ustala się teren zieleni urządzonej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem ZP-1, dla którego 
obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ zieleL urządzona, rozumiana ja-
ko zaplanowane i urządzone zespoJy zieleni o charakte-
rze reprezentacyjnym lub rekreacyjnym, takie jak: parki, 
zieleLce, skwery i zespoJy zieleni izolacyjnej;

2) uzupeJniające:
a) parkingi terenowe,
b) urządzenia higieniczno sanitarne,
c) maJe obiekty budowlane o powierzchni do 50 m2, 

sJuwące obsJudze cmentarza, przeznaczone do obsJugi 
administracyjno ｦ socjalnej oraz handlu detalicznego, 

d) urządzenia towarzyszące, 
e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-

ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczes-
nej - obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia  
w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicz-
nej, o której mowa w § 7 pkt 3.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 
publicznej do której przylega teren przeznaczenia pod-
stawowego;

2) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

4. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 19.1. Ustala się teren obsJugi produkcji w gospo-

darstwie rolnym, oznaczony na rysunku planu symbolem 
RU-1 dla którego obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia związane  
z produkcją rolną ｦ rybacką;

2) uzupeJniające:
a) obiekty usJugowe związane z dziaJalno`cią rol-

niczą i agroturystyczną,
b) parkingi terenowe,
c) urządzenia towarzyszące oraz zieleL.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązuje utrzymanie poziomu haJasu poniwej 

dopuszczalnego lub na poziomie okre`lonym w przepisach 
odrębnych - jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
o której mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą; 
2) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 

z tworzyw sztucznych lub blaszanych;
3)  zakresie ksztaJtowania dachów ustala się:
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale: 
30° - 45°,

c) zakazuje się stosowania dachów o poJaciach 
mijających się na wysoko`ci kalenicy, 

d) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej 
lub cementowej;

4) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre-
`lonych w pkt 3 dla elementów budynków, takich jak 
wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.;

5) ustala się wysoko`ć zabudowy do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych oraz nie więcej niw 9 m; 

6) maksymalny wskaunik zabudowy dziaJki wyno-
si 0,20;

7) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi 0,50 powierzchni dziaJki.

4. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci ｦ zakazuje się dokonywania podziaJu 
nieruchomo`ci z zastrzeweniem ustaleL, o których mo-
wa w § 8 ust. 2.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) docelowo dojazd do terenu odbywać się bę-
dzie z drogi publicznej, do której przylegają tereny prze-
znaczenia podstawowego; do czasu wykonania drogi 
publicznej dopuszcza się tymczasowy dojazd do terenu 
przez teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem RZ-12;

2) nalewy zapewnić następującą ilo`ć miejsc par-
kingowych: 

a) 1 miejsce na kawde rozpoczęte 25 m2 powierzch-
ni uwytkowej obiektów usJugowych lub administracyjno 
- socjalnych lecz nie mniej niw 2 miejsca postojowe,

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe w gospodar-
stwie agroturystycznym;

3) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

6. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) uwzględnia się poJowenie w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna 
Kluczborkｬ, o którym mowa w §11 pkt 1;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobraw-
sko - Turawskichｬ, o którym mowa w §11 pkt 3. 

7. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30%.

§ 20.1. Ustala się tereny cmentarza, oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZC-1, ZC-2, dla których 
obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ cmentarz rozumiany jako teren, 
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia sJuwące 
chowaniu zmarJych;

2) uzupeJniające:
a) obiekt sakralny (kaplica),
b) obiekt socjalno ｦ administracyjny,
c) obiekty higieniczno ｦ sanitarne,
d) parkingi terenowe,
e) urządzenia i obiekty towarzyszące,
f) zieleL.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-

towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia  
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych lub blaszanych; 

2) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć jednej 
kondygnacji nadziemnej z dopuszczeniem drugiej kondyg-
nacji w formie poddasza uwytkowego oraz nie więcej niw  
9 m, przy czym dopuszcza się lokalizację dominanty, we-
dJug następujących zasad:

a) wysoko`ć dominanty mowe przekraczać do 
25% wysoko`ć obiektu,

b) powierzchnia czę`ci budynku będącego dominan-
tą liczona w zewnętrznym obrysie ̀ cian nie mowe przekro-
czyć 15% powierzchni rzutu poziomego dachu budynku;

3) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się:
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o sy-

metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowych, na-
czóJkowych lub wielospadowych, jako powtórzenie ukJadu 
dachu dwuspadowego,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale: 
30° - 45°,

c) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy, 

d) obowiązek stosowanie dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji;

4) dopuszcza się odstępstwo od wymogów okre-
`lonych w pkt 3 dla dominanty (wiewy, dzwonnicy itp.) 
oraz dla elementów budynków, takich jak wykusze, 
przekrycia tarasów, werandy itp.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 
publicznej, do której przylega teren przeznaczenia pod-
stawowego;

2) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 21.1. Ustala się tereny wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem WS-1 do WS-39, 
dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe - wody powierzchniowe ̀ ródlądo-
we stojące lub pJynące, takie jak: cieki naturalne, kana-
Jy, stawy i inne zbiorniki wodne;

2) uzupeJniające:
a) budowle hydrotechniczne, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-

towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
WS-6, WS-8 do WS-39 obowiązują ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ochrony krajobra-
zu kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej - nalewy zapewnić dostęp do wód 
powierzchniowych i urządzeL wodnych umowliwiający 
ich utrzymanie.

4. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy wy-
nikające z przepisów odrębnych - na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami WS-1 do WS-14, WS-16, 
WS-17, WS-19 do WS-31, WS-33 do WS-38 obowiązują 
ograniczenia wynikające z uwzględnienia w planie grani-
cy Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko 
ｦ Turawskichｬ, o których mowa w § 11 pkt 3.

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 22.1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami R i RZ, dla których obowiązuje 
przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) R-1 do R-23 - tereny gospodarki polowej, pa-

stwisk, ogrodów, sadów oraz stawów rybnych i zbior-
ników wodnych sJuwących obsJudze rolnictwa,

b) RZ-1 do RZ-24 ｦ tereny Jąk i pastwisk;
2) uzupeJniające:
a) zabudowa zagrodowa na warunkach okre`lo-

nych w § 14, lokalizowana wyJącznie na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem R,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJto-

wania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)  na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami R-16, RZ-10 do RZ-22, RZ-24, RZ-31 do 
RZ-33 - obowiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
o której mowa w § 6 pkt 7;

2) dopuszcza się lokalizację retencyjnych zbiorni-
ków wodnych. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej - na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami R-9, R-16, R-20, R-21, R-23, RZ-10, RZ-12, 
RZ-13 - obowiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ar-
cheologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

4. Ustala się następujące szczegóJowe zasady i wa-
runki podziaJu nieruchomo`ci:

1) minimalna wielko`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
podziaJu nieruchomo`ci dla zabudowy zagrodowej, za-
wierającej budynek mieszkalny wynosi 5000 m2;

2) wydzielenie nieruchomo`ci przeznaczonych pod 
zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbęd-
nych dojazdów;

3) obowiązują ogólne warunki podziaJu nierucho-
mo`ci, o których mowa w § 8.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych, wewnętrznych lub dróg transportu rolne-
go, do których przylegają tereny przeznaczenia podsta-
wowego;

2) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

6. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) na ternach oznaczonych na rysunku plan sym-
bolami R-6, R-8, R-9, RZ-8 do RZ-12 uwzględnia się 
poJowenie w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 324 ｭDolina Kopalna Kluczborkｬ, o którym mo-
wa w § 11 pkt 1;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami R-1 do R-10, RZ-1 do RZ-23 obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko - Turawskichｬ,  
o którym mowa w § 11 pkt 3. 

7. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 23.1. Ustala się teren obsJugi komunikacji, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KS-1, dla którego 
obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe ｦ parking terenowy;
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2) uzupeJniające: 
a) usJugi podstawowe,
b) urządzenia i obiekty towarzyszące,
c) zieleL.
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-

towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia w 
planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o której 
mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóJczesnej - obowiązują ograniczenia wynikające  
z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwator-
skiej - archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

4. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu o po-
wierzchni zabudowy do 200 m2;

2) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych lub blaszanych;

3) minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi 0,10;

4) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się:
a) obowiązek zastosowania dachu stromego, o sy-

metrycznie nachylonych poJaciach, dwuspadowego, 
naczóJkowego lub wielospadowego, jako powtórzenie 
ukJadu dachu dwuspadowego,

b) kąt nachylenia poJaci dachowych w przedziale 
30°- 45°, 

c) obowiązek stosowania dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji,

d) zakaz stosowania dachów o poJaciach mijają-
cych się na wysoko`ci kalenicy;

5) dopuszcza się odstępstwo od wymogów, okre-
`lonych w pkt 4, dla elementów budynku, takich jak 
wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.;

6) wysoko`ć zabudowy nie mowe przekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i pod-
dasze uwytkowe i oraz nie więcej niw 9 m.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg 
publicznych, do których przylega teren przeznaczenia 
podstawowego;

2) wyposawenie w infrastrukturę techniczną odby-
wać się będzie na warunkach okre`lonych w § 10.

6. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 30%.

§ 24.1. Ustala się teren urządzeL elektroenerge-

tycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E-1, 
dla którego obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia elektroener-
getyczne;

2) uzupeJniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące,
b) zieleL.
2. Ustala się następujące parametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę ist-

niejącego obiektu trafostacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi;

2) teren wolny od zabudowy nalewy zagospodaro-
wać zielenią.

3. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci ｦ zakazuje się podziaJu nieruchomo`ci, 
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 8 ust. 2.

4. Dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 
transportu rolnego, do której przylega teren przeznacze-
nia podstawowego.

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 25.1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami ZL-1 do ZL-20, dla których obowią-
zuje przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) ZL-3, ZL-5, ZL-6, ZL-7, ZL-8, ZL-9, ZL-10, ZL-

11, ZL-13, ZL-15, ZL-16, ZL-17, ZL-19 - tereny lasów 
istniejących,

b) ZL-1, ZL-2, ZL-12, ZL-14, ZL-18, ZL-20 ｦ tere-
ny dolesieL;

2) uzupeJniające:
a) budynki i urządzenia bezpo`rednio związane z go-

spodarką le`ną, okre`loną w przepisach odrębnych,
b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;
2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-

towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
ZL-14 obowiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
o której mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak dla tere-
nów zabudowy zagrodowej, okre`lonych w § 14.

4. Dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg 
publicznych oraz dróg transportu rolnego, do których 
przylegają tereny przeznaczenia podstawowego.

5. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami ZL-8, ZL-9 uwzględnia się poJowenie w zasięgu 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina 
Kopalna Kluczborkｬ, o którym mowa w § 11 pkt 1;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobraw-
sko - Turawskichｬ, o którym mowa w § 11 pkt 3. 

6. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 26.1. Ustala się teren urządzeL zaopatrzenia w 
wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem W-1, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia zaopatrze-
nia w wodę;

2) uzupeJniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące,
b) zieleL.
2. Ustala się następujące parametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę ist-

niejących obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi;

2) w zakresie ksztaJtowania elewacji obiektów do-
puszcza się zrównicowaną kolorystykę i materiaJy ele-
wacyjne;

3) teren wolny od zabudowy nalewy zagospodaro-
wać zielenią.

3. Ustala się następujące zasady i warunki podzia-
Ju nieruchomo`ci ｦ zakazuje się podziaJu nieruchomo`ci, 
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 8 ust. 2.

4. Dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi 
publicznej, do której przylega teren przeznaczenia pod-
stawowego.

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 3    - 177 -      poz. 44

§ 27.1. Ustala się teren drogi publicznej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem KDZ-1, dla którego obo-
wią-zuje przeznaczenie podstawowe ｦ droga zbiorcza, 
w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu 
przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu 
pieszych w tym: jezdnie, obiekty inwynierskie, place, 
zatoki, chodniki i ̀ ciewki rowerowe oraz zieleL.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia  
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 7 lit. c.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej:

1) obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony 
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, o których 
mowa w § 7 pkt 1 i 2 oraz zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu (kapliczka przy skrzywowaniu ul. Wiejskiej  
i Le`nej);

2) obowiązują ograniczenia wynikające z wyzna-
czenia w planie strefy ochrony konserwatorskiej ｦ ar-
cheologicznej, o której mowa w § 7 pkt 3 oraz zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Ustala się następujące parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych ｦ zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 
rysunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komu-
nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się lokalizację elementów maJej ar-
chitektury oraz elementów reklamowych w sposób nie-
pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgod-
nieniu z zarządca drogi, z zastrzeweniem ust. 2;

4) dopuszcza się podJączenia poszczególnych te-
renów przylegJych do ulic zbiorczych, po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi.

5. Dopuszcza się odstępstwa od parametrów tech-
nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktu-
alnym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 
wynikającymi z przepisów odrębnych.

6. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) uwzględnia się poJowenie w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna 
Kluczborkｬ, o którym mowa w §11 pkt 1;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobraw-
sko - Turawskichｬ, o którym mowa w §11 pkt 3. 

7. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 28.1. Ustala się teren drogi publicznej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDL-1, dla którego 
obowiązuje przeznaczenie podstawowe - droga lokalna, 
w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu 
przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu 
pieszych w tym: jezdnie, obiekty inwynierskie, place, 
zatoki, chodniki i ̀ ciewki rowerowe oraz zieleL.

1) Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia  
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 7 lit. c.

2. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóJczesnej ｦ obowiązują ograniczenia wynikające  
z wyznaczenia w planie strefy ochrony konserwator-
skiej ｦ archeologicznej, o której mowa w § 7 ust. 4, oraz 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 12 m lub zgodnie z oznaczeniami na ry-
sunku planu;

2) dopuszcza się odstępstwa od parametrów tech-
nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-
tualnym zagospodarowaniem sąsiadującego terenu;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeL obsJugi komu-
nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się lokalizację elementów maJej ar-
chitektury oraz elementów reklamowych w sposób nie-
pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi, z zastrzeweniem ust. 2.

4. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) uwzględnia się poJowenie w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna 
Kluczborkｬ, o którym mowa w § 11 pkt 1;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobraw-
sko - Turawskichｬ, o którym mowa w § 11 pkt 3. 

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 29.1. Ustala się tereny dróg publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDD-1 do KDD-19, 
dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe 
- droga dojazdowa, w ramach której znajdują się wy-
dzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub posto-
ju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty 
inwynierskie, place, zatoki, chodniki i `ciewki rowerowe 
oraz zieleL.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJtowa-
nia ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD-1,  
KDD-4, KDD-8, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-15, 
KDD-16, KDD-17, KDD-18 obowiązują ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 7 lit. c.

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej ｦ na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDD-9, KDD-11, KDD-15, KDD-16, KDD-18, 
obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia  
w planie strefy ochrony konserwatorskiej ｦ archeolo-
gicznej, o której mowa w § 7 pkt 3.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczeniami na ry-
sunku planu;

2) dopuszcza się realizację jednostronnie chodni-
ków, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnio-
nej jezdni i chodnika;

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów tech-
nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 
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terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-
tualnym zagospodarowaniem sąsiadującego terenu;

4) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruk-
tury technicznej i elementów maJej architektury oraz ele-
mentów reklamowych w sposób niepogarszający warun-
ków ruchu drogowego, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1.

5. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych:

1) uwzględnia się poJowenie w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina Kopalna 
Kluczborkｬ, o którym mowa w § 11 pkt 1;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: KDD-1 do KDD-10, KDD-12 do KDD-14, KDD-18, 
KDD-19 obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko - 
Turawskichｬ, o którym mowa w § 11 pkt 3. 

6. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 30.1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDW-1 do KDW-6 dla 
których obowiązuje przeznaczenie podstawowe ｦ droga 
wewnętrzna, rozumiana jako droga o parametrach jak 
dla dróg dojazdowych, niezaliczana do wadnej z kategorii 
dróg publicznych, sJuwąca obsJudze wydzielonego tere-
nu i posiadająca podJączenie do drogi publicznej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia  
w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 8 lit. c.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczeniami na ry-
sunkiem planu;

2) dopuszcza się realizację jednostronnie chodni-
ków, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnio-
nej jezdni i chodnika;

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów tech-
nicznych, jeweli są one uzasadnione uksztaJtowaniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-
tualnym zagospodarowaniem sąsiadującego terenu;

4) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci infra-
struktury technicznej oraz zieleni i elementów maJej ar-
chitektury;

5) w przypadku dokonania innego podziaJu nie-
ruchomo`ci, niw proponowany na rysunku planu, do-
puszcza się, przy zachowaniu zasady dostępno`ci 
wszystkich dziaJek budowlanych do drogi publicznej lub 
wewnętrznej mającej podJączenie do drogi publicznej:

a) zmianę przebiegu drogi wewnętrznej,
b) odstąpienie od jej realizacji i wJączenie do terenu 

przylegJego.
4. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z przepisów odrębnych:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem KDW-1 uwzględnia się poJowenie w zasięgu 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 324 ｭDolina 
Kopalna Kluczborkｬ, o którym mowa w § 11 pkt 1;

2) obowiązują ograniczenia wynikające z lokaliza-
cji Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭLasów Stobraw-
sko - Turawskichｬ, o którym mowa w § 11 pkt 3. 

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 31.1. Ustala się tereny dróg transportu rolne-

go, oznaczone na rysunku planu symbolami KDR-1 do 
KDR-11, rozumiane jako wydzielone pasy terenu prze-
znaczone do obsJugi transportowej rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz gospodarstw wiejskich.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KDR-2, KDR-6, KDR-7 do KDR-9 obowiązują ogranicze-
nia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony 
krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 6 pkt 7.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na ry-
sunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci infra-
struktury technicznej;

3) zakazuje się sytuowania ogrodzeL w odlegJo`ci 
mniejszej niw 5 m od osi drogi.

4. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych - na terenach ozna-
czo-nych na rysunku planu symbolami: KDR-1 do KDR-
4, KDR-10 do KDR-11 obowiązują ograniczenia wyni-
kające z lokalizacji Obszaru Chronionego Krajobrazu 
ｭLasów Stobrawsko - Turawskichｬ, o którym mowa  
w § 11 pkt 3. 

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.

§ 32.1. Ustala się tereny ciągów pieszo - jezdnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami KP-1 do KP-3, dla 
których obowiązuje przeznaczenie podstawowe ｦ ciągi 
pieszo - jezdne rozumiane jako wydzielone pasy terenu 
przeznaczone dla ruchu pieszego, dojazdu do posesji 
pojazdów wJa`cicieli i sJuwb specjalnych wraz znajdu-
jącymi się w wydzielonym pasie terenu urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania ̀ rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KP-3 obowiązują ograniczenia wynikające z - ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
o której mowa w § 6 pkt 8,

1) uwzględnienia w planie granicy Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko ｦ Turawskich, 
o których mowa w § 6 ust. 2.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 4 m lub zgodnie z oznaczeniami na rysun-
kiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz zieleni i elementów maJej architektury.

4. Uwzględnia się ograniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z przepisów odrębnych - na terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem KP-1 obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu ｭLasów Stobrawsko - Turawskichｬ,  
o którym mowa w § 11 pkt 3. 

5. Ustala się stawkę procentową w wysoko`ci 0%.
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RozdziaJ 3
Przepisy koLcowe

§ 33. W granicach planu traci moc obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renów zainwestowanych wsi Bogacica przyjęty uchwa-
Ją Nr XVI/154/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  
29 paudziernika 2003 r.

§ 34. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza się 
Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 35.1. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 30 
dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

2. UchwaJa podlega publikacji na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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ZaJącznik nr 2
do uchwaJy Nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 pawdziernika 2008 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich ﾙnansowa-
nia, zgodnie z przepisami o ﾙnansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póun.  zm.), art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. 
zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o ﾙnansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2005 r.  
Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne-
go (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), Rada Miejska w Klucz-
borku rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre-
`ci uchwaJy, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, polegające na:

1) budowie sieci wodociągowej;
2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej;
3) rozbudowie cmentarza;
4) budowie dróg.

§ 2. Zgodnie z ｭPrognozą skutków ﾙnansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi 
Bawanyｬ opracowaną przez Rzeczoznawcę Majątkowe-
go Dariusza Biernata, inwestycje, o których mowa w § 1, 
polegać będą na:

1) budowie infrastruktury technicznej, w tym sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej;

2) rozbudowie cmentarza;
3) budowa dróg lokalnych i dojazdowych.  

§ 3.1. Szacunkowy koszt wykonania elementów 
wymienionych w § 2, zgodnie ｭPrognozą skutków ﾙ-
nansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwesto-
wanych wsi Bawanyｬ wyniesie:

1) na budowę sieci infrastruktury technicznej ｦ 
sieć wodociągowaｦ ok. 600 480,00 zJ;

2) na budowę sieci infrastruktury technicznej ｦ ka-
nalizacja sanitarna ｦ ok. 2 416 400,00 zJ;

3) rozbudowa cmentarza ｦ ok. 110 000,00 zJ;
4) na budowę dróg gminnych ｦ ok. 3 502 080,00 zJ.
2. Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen 

materiaJów i usJug obowiązujących w czasie realizacji 
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu pub-
licznego na wykonanie inwestycji.

3. Realizacja inwestycji zostanie sﾙnansowana z do-
chodów wJasnych Gminy bądu innych uródeJ ﾙnanso-
wania przewidzianych przepisami o ﾙnansach publicz-
nych.
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UchwaJa Nr XXXVIII/400/08
Rady Miasta Opola

z dnia 23 paudziernika 2008 r.

w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej z elewacji opolskiego Ratusza, umieszczonej przy wej`ciu, 
a po`więconej  ｭX rocznicy Wyzwolenia Miasta Opola z Niewoli Narodowej i SpoJecznej 

przez Armię Radziecką i Wojsko Polskieｬ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),  
Rada Miasta Opola, postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na usunięcie tablicy pamiątko-
wej z elewacji opolskiego Ratusza, umieszczonej przy 
wej`ciu, a po`więconej ｭX rocznicy Wyzwolenia Miasta 
Opola z Niewoli Narodowej i SpoJecznej przez Armię 
Radziecką i Wojsko Polskieｬ.

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezyden-
towi Miasta Opola.

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 14 dni 
od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący Rady 
Dariusz SmagaJa


