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UCHWAIA NR XXXIVł249/09 

 RADY MIEJSKIEJ W  PACZKOWIE 

 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie zaliczenia drogi nr 2235 O do kategorii dróg gminnych 

 

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 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 117, 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, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 7 ust. 1  

i 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 

1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, z 2008 r.  

Nr 218, poz. 1391), ”o zasięgnięciu o”inii źarządu 
Powiatu Nyskiego, Rada Miejska w Paczkowie 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źalicza się do —ategorii dróg gminnych 
drogę o nr 2235 O stanowiącą odcine— ulicy Ko-

`ciusz—i o dJugo`ci 1,104 —m w Pacz—owie nale-

wące– do —ategorii dróg ”owiatowych. źaliczenie 
drogi nastę”u–e z –ednoczesnym ”ozbawieniem –e– 
—ategorii ”rzez Radę Powiatu Nyskiego. 

 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gminy Pacz—ów. 
 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

WacJaw Ćwik 
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UCHWAIA NR XXXVIIIł217/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtŚźIś 

 

 z dnia 3 lipca 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę`ci terenów  
wsi Sieroniowice i źimna Wódka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

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

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

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

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  

i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), w związ-

ku: z uchwaJą Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej  

w U–eudzie z dnia 28 grudnia 2007 r. w s”rawie 
”rzystą”ienia do zmiany w obszarach: 

 miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszarów stref a—tywno`ci gos”odar-

czej w rejonie autostrady A-4, ”o –e– ”óJnocne– 
stronie i w rejonie drogi krajowej (E-40) Nr 88 po 

jej zachodniej stronie (rysunek planu nr 3),  

 miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
Sieroniowice, 

 miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
źimna Wód—a, 
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Rada Mie–s—a w U–eudzie, po stwierdzeniu 

zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu ze Studium uwarun—o-

waL i —ierun—ów zagos”odarowania przestrzenne-

go Gminy U–azd, uchwalonym uchwaJą Nr XXV/ 
150/2008 Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 12 
wrze`nia 2008 r. uchwala, co nastę”u–e: 

 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania ”rzestrzennego dla czę`ci terenów wsi 
Sieroniowice i źimna Wód—a, obe–mu–ący zmiany 

mie–scowych ”lanów w Gminie Ujazd, w obsza-

rach: 

1) miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszarów stref a—tywno`ci gos”odar-

czej w rejonie autostrady A-4, po jej ”óJnocne– 
stronie i w rejonie drogi krajowej (E-40) Nr 88 po 

jej zachodniej stronie (rysunek planu nr 3) uchwa-

lonego uchwaJą Nr XLIV/241/2002 Rady Mie–s—ie– 
w U–eudzie z dnia 25 lutego 2002 r., ogJoszoną  
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—ie-

go Nr 32, poz. 487 - w caJym obszarze;  
2) miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
Sieroniowice uchwalonego uchwaJą Nr XXIII/ 
102/2004 Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 6 li”ca 
2004 r., ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa O”ols—iego Nr 64, ”oz. 1707 -  

w czę`ci obszaru; 
3) miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
źimna Wód—a uchwalonego uchwaJą Nr XXIII/ 
101/2004 Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 6 li”ca 
2004 r. ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa O”ols—iego Nr 64, ”oz. 1707 - w czę-
`ci obszaru,  

w za—resie ”rzedstawionym w te—`cie uchwaJy 
i w rysunku planu miejscowego na mapie w skali 

1: 2000, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Obszar planu miejscowego zajmuje wyod-

rębnione tereny ”oJowone na uwyt—ach gruntowych 

we wsiach Sieroniowice i źimna Wód—a, ”lanowa-

ne do zmiany lub utrzymania przeznaczenia pod-

stawowego, opisane nowymi symbolami i ozna-

czone ws”ólną granicą o”racowania na rysunku 

planu miejscowego. 

3.  Przedmiotem planu miejscowego w obsza-

rze o—re`lonym w ust. 2, –est:  
1) o—re`lenie za—resu zmian w s”osobie uwyt-

—owania i zagos”odarowania terenów, ustalonym 
dotychczas w ”lanach ”odlega–ących zmianie; 

2) ustalenie nowego planowanego przeznacze-

nia ”odstawowego i uzu”eJnia–ącego dla: 

a) terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej  

i usJugowe– oraz lasów, oznaczonych: P, UC, U 

oraz ZL,  

b) terenów —omuni—ac–i ”ubliczne–, oznaczo-

nych: KDGP, KDZ, KDD,  

c) uzu”eJnia–ącego wy”osawenia terenów ”rze-

znaczenia ”odstawowego w u—Jad —omuni—ac–i 
wewnętrznej ｦ drogi, ”lace i ”ar—ingi wewnętrzne, 

obie—ty i urządzenia wewnętrzne– infrastru—tury 

technicznej (T) oraz oznaczenie lasów do”uszczo-

nych do wylesienia (Zw); 

3) ustalenie nowych warun—ów zabudowy i za-

gos”odarowania terenów; 
4) ustalenie warun—ów realizac–i planu miej-

scowego w zgodzie z zasadami zrównowawonego 
rozwo–u i minimalizac–i ”otenc–alnych —onfli—tów 
przestrzennych.  

4.  Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 3, 
ustala się zasady i warun—i zagos”odarowania 
”rzestrzennego o—re`lone –a—o obowiąz—owy za-

kres planu miejscowego w art. 15 ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Śz. U. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm.). 
 

§ 2.1. Integralnymi czę`ciami ”lanu mie–sco-

wego są: 
1) czę`ć te—stowa ”lanu stanowiącą tre`ć ni-

nie–sze– uchwaJy; 
2) czę`ć graficzna, s”orządzona z wy—orzysta-

niem urzędowych —o”ii ma”y zasadnicze– w s—ali 
1:2000 jako rysunek planu miejscowego w grani-

cach opracowania - stanowiący zaJączni— nr 1 do 
uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu miejscowego - stanowiące za-

Jączni— nr 2 do uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isa-

nych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

ｦ stanowiące zaJączni— nr 3 do uchwaJy. 
2. Obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu mie–sco-

wego są:  
1) ustalenia uchwaJy ”lanu mie–scowego wraz 

zaJączni—ami, stosownie do tre`ci za”isów;  
2) ustalenia rysunku planu miejscowego ozna-

czone na ma”ie oraz wyszczególnione i opisane, 

stosownie do tre`ci za”isów, w wy—azie ozna-

czeL, na rysun—u ｦ zaJączni—u nr 1, obe–mu–ące:  
a) granice obszaru ob–ętego ”lanem mie–sco-

wym, 

b) przeznaczenie terenu, oznaczone symbolami 

literowymi, 

c) numerac–a terenów, oznaczona symbolami 
cyfrowymi, 

d) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia ｦ `ci`le o—re`lone i orientacy–ne,  
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e) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Elementy zagospodarowania i oznaczenia ry-

sun—u nie wymienione w ust. 2 ”—t 2, ma–ą cha-

rakter informacyjny. 

 

§ 3. Warun—i dotychczasowego uwyt—owania 
terenów oraz dotychczasowego utrzymania istnie-

–ące– infrastru—tury techniczne–, w za—resie równym 

od ustaleL u–ętych w ninie–sze– uchwale regulu–ą 
obowiązu–ące ”rze”isy odrębne.  

 

§ 4.1. O—re`lenia uwyte w niniejszej uchwale 

oznacza–ą: 
1) przepisy odrębne ｦ obowiązu–ące ”rze”isy 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie 

Normy, Normy Branwowe, ”rze”isy ”rawa miej-

scowego obowiązu–ące na terenie wo–ewództwa 
opolskiego oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenami wyni—a–ące z ”rawomocnych decyz–i ad-

ministracyjnych; 

2) przeznaczenie podstawowe ｦ rodzaj prze-

znaczenia terenu, —tóre ”owinno ”rzewawać na 
danym terenie, wyznaczonym w rysunku planu 

mie–scowego `ci`le o—re`lonymi bądu orientacyj-

nymi liniami rozgranicza–ącymi oraz oznaczonego 

stosownym symbolem literowym; 

3) przeznaczenie uzupeJniające ｦ rodzaj prze-

znaczenia terenu, innego niw ”odstawowe, —tóre 
uzu”eJnia lub mowe uzu”eJniać ”rzeznaczenie ”od-

stawowe terenu, albo stanowić fun—c–ę uzu”eJnia-

–ącą; –est oznaczone stosownym symbolem litero-

wym, podanym w nawiasie po symbolu przezna-

czenia podstawowego;  

4) obiekty towarzyszące ｦ budynki pomocni-

cze, ”ortiernie, wartownie, garawe, wiaty ”ar—in-

gów, obie—ty maJe– archite—tury oraz inne obie—ty 
”eJniące sJuwebną rolę wobec ”odstawowe– funkcji 

terenu lub budynku; 

5) obiekty infrastruktury technicznej, na tere-

nach lub w obiektach przeznaczenia podstawowe-

go –a—o ”rzeznaczenie towarzyszące lub na wy-

dzielonych dziaJ—ach z do–azdem wewnętrznym lub 
publicznym, naziemne lub podziemne, tj. np.: sta-

cje transformatorowe, rozdzielnie sieciowe, prze-

”om”ownie i zbiorni—i `cie—ów, se”aratory i odpa-

rowni—i wód o”adowych, stac–e redukcyjne  

i zbiorni—i gazu, ole–u o”aJowego, stac–e bazowe 
telefonii, sJu”y tra—cy–ne WN, zbiorniki wody, itp.  

6) urządzenia budowlane ｦ obie—ty i urządzenia 

techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, przy-

Jącza, obie—ty i urządzenia instalacy–ne, ”rzejazdy  

i drogi wewnętrzne, drogi ”owarowe, ”lace ma-

newrowe i postojowe, parkingi, bocznice kolejo-

we, ogrodzenia, ”lace ”od `mietniki, zapewnia–ące 
mowliwo`ć uwyt—owania obie—tu lub terenu zgodnie 
z jego przeznaczeniem ustalonym w planie;  

7) usJugi komercyjne ｦ dziaJalno`ć ”odmiotów 
gos”odarczych `wiadczących usJugi dla ludno`ci 
w za—resie handlu, gastronomii, rzemiosJa usJugo-

wego, ochrony zdrowia oraz inne– nieuciąwliwe– 
dziaJalno`ci gos”odarcze–, ”rowadzona w wydzie-

lonym lo—alu uwyt—owym lub budyn—u, z za”ew-

nieniem niezbędne– ilo`ci mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów na dziaJce lub terenie wJasnym; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy - to jest 

o—re`la–ąca na–mnie–szą, do”uszczoną ”lanem od-

legJo`ć od ulicy lub granicy dziaJ—i, —tóre– nowo-

projektowany lub przebudowywany budynek nie 

mowe ”rze—roczyć licem zasadnicze– bryJy, tj.  
z wy–ąt—iem ta—ich elementów budyn—u –a— n”.: 
okapy, gzymsy, balkony, wykusze, wsporniki, 

zadaszenia oraz rampy, pochylnie lub schody ze-

wnętrzne; 
9) wskaunik zabudowania dziaJki lub terenu ｦ 

warto`ć liczbowa stosun—u ”owierzchni zabudo-

wy, liczone– w obrysie zewnętrznym murów 
wszyst—ich budyn—ów zlo—alizowanych na dziaJce 
budowlanej lub terenie, do ”owierzchni dziaJ—i lub 
terenu; 

10) powierzchnia biologicznie czynna ｦ grunt 

lub sztuczne ”odJowe ”o—ryte czynną biologicznie 
ro`linno`cią na terenie lub dziaJce budowlane–; 

11) znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ 

oddziaJywanie na `rodowis—o ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o w 
rozumieniu ustawy Prawo ochrony `rodowiska; 

12) przestrzeL publiczna - tereny w obrębie linii 

rozgranicza–ących ogólnodostę”nych ulic i dróg 
publicznych; 

13) obszar planu miejscowego obejmuje wyod-

rębnione z ”lanów ”odlega–ących zmianie, tereny 

nowego przeznaczenia opisane oraz oznaczone na 

rysun—u granicami o”racowania, na czę`ciach ob-

szarów wsi Sieroniowice i źimna Wód—a - jako 

scalony, jednolity plan miejscowy o orientacyjnej 

Jączne– ”owierzchni ok. 75,0 ha.  

2. O—re`lenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów 
lub funkcji, stosowane w planie miejscowym, 

oznacza–ą od”owiednio: 
1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

oznaczona symbolem P - budynki i budowle pro-

du—cy–ne lub zes”óJ ta—ich budyn—ów z ”rzezna-

czeniem dla fun—c–i ”rodu—cy–ne–, montawowe–, 
”rzetwórcze–, s—Jadowe–, magazynowe– i e—s”edy-

c–i oraz obsJugi `rod—ów trans”ortu samochodo-

wego, w tym np.: bazy logistyczne, zajezdnie, 

za—Jadowe stac–e ”aliw - Jącznie ze stac–ami bio”a-

liw, gazu ziemnego i wodoru do ogniw wodoro-

wych, stac–e obsJugi i na”raw ”o–azdów, stac–e 
diagnostyczne, zes”oJy garawy dla samochodów 
trans”ortu towarowego i autobusów oraz admini-

strac–a, usJugi uwyt—u wewnętrznego i badawczo-

laboratory–ne, usytuowane na terenie wJasnym,  
w budyn—ach lub na wydzielonych dziaJ—ach bu-

dowlanych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

uwyt—owni—ów wraz z obie—tami i urządzeniami 
budowlanymi towarzyszącymi, w tym: drogi we-

wnętrzne oraz ”ar—ingi dla samochodów uwyt—ow-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 65 – 4730 – Poz. 1077 

 

ni—ów, obie—ty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej (T), –a— n”.: cie”Jownie i instalac–e 
geotermiczne dla celów grzewczych i technolo-

gicznych, stacje transformatorowe, zbiorniki ga-

zów i ”aliw, siJownie solarne, wewnętrzne u–ęcia 
wody i stac–e uzdatniania, ”rze”om”ownie `cie-

—ów, osadni—i wód o”adowych, zagos”odarowanie 
terenu i zieleL, zieleL izolacy–na;  

2) zabudowa wielkopowierzchniowych obiek-

tów handlowych, oznaczona symbolem UC - bu-

dyne— usJugowy lub zes”óJ ta—ich budyn—ów  
z ”rzeznaczeniem dla usJug handlu o ”owierzchni 
s”rzedawowe– przekracza–ące– 2000 m2 ob–ętych 
regulac–ą i ”rocedurami o—re`lonymi we wJa`ci-

wym ”rze”isie odrębnym - usytuowana na wydzie-

lonych dziaJ—ach budowlanych lub terenach wraz  
z towarzyszącymi obie—tami i urządzeniami bu-

dowlanym; 

3) zabudowa usJugowa, oznaczona symbolem 

U - budyne— usJugowy lub zes”óJ ta—ich budyn—ów 
z przeznaczeniem dla: 

a) usJug —omercy–nych w tym n”.: handlu, rze-

miosJa, wywienia, otwarte– o”ie—i medyczne–, ban-

—owo`ci oraz usJug obsJugi motoryzac–i, w tym 
n”.: —omercy–ne stac–e ”aliw, stac–e obsJugi i na-

”raw, stac–e diagnostyczne i s”rzedaw samocho-

dów, it”., 
b) usJug ”ublicznych, ogólnie dostę”nych lub 

wewnętrznych, ta—ich –a— n”.: ”olic–a, straw ”owar-

na, ratownictwo medyczne, sJuwby ochrony, strawe 
bez”ieczeLstwa i ”orząd—u, ochrona zdrowia, 
”oczta, Jączno`ć, it”., 

usytuowana na wydzielonych dziaJ—ach budow-

lanych lub terenach wraz z przeznaczonymi dla 

”otrzeb uwyt—owni—ów obie—tami i urządzeniami 

budowlanymi towarzyszącymi; 
4) tereny infrastruktury technicznej, usytuowane 

na wydzielonych dziaJ—ach budowlanych lub tere-

nach przeznaczenia podstawowego wraz z przezna-

czonymi dla ”otrzeb uwyt—owni—ów obie—tami i urzą-
dzeniami budowlanymi towarzyszącymi, oznaczone 

symbolem (T). 

3. SformuJowanie - ｭzaleca sięｬ, uwyte w ”rze-

”isach ninie–sze– uchwaJy nie o—re`la obligatoryj-

nego na—azu lub obowiąz—u wy—onania ｭzalecone-

goｬ uregulowania –a—o wymaganego warun—u ”la-

nu ｦ –est to ustalenie ws—azu–ące na mowliwo`ć 
o”tymalnego wyboru rozwiązania wg warun—ów 
o—re`lonych ”lanem. 

4. Po–ęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć zgod-

nie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowa-

niu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym z ”óuniej-

szymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 r. Prawo budow-

lane z ”óun. zm. oraz z ”rze”isami wy—onawczymi 

do tej ustawy; 

3) ustawami związanymi z ”lanowaniem i zago-

spodarowaniem przestrzennym i przepisami wyko-

nawczymi do tych ustaw. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 5.1. Śla wyznaczonych terenów w granicach 

”lanu mie–scowego ustala się nastę”u–ące rodza–e 
przeznaczenia podstawowego, oznaczone w tek-

`cie i rysun—u ”lanu mie–scowego nastę”u–ącymi 
symbolami literowymi: 

1) P - tereny zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadowej 

i magazynów oraz baz trans”ortu samochodowe-

go;  

2) UC - tereny obie—tów wiel—o”owierzchnio-

wych usJug handlu ｦ o powierzchni sprzedawowe– 
”owywe– 2000 m2; 

3) U - tereny zabudowy usJug ”ublicznych lub 
—omercy–nych, w tym usJug obsJugi motoryzacji; 

4) ZL - tereny lasów; 
5) KDGP - tereny węzJa drogowego i drogi —la-

sy gJówne– ruchu ”rzy`”ieszonego ｦ w czę`ci ob-

–ęte– ”lanem miejscowym; 

6) KDZ - tereny pasa drogowego ulicy klasy 

zbiorczej;  

7) KDD - tereny pasa drogowego ulicy klasy do-

jazdowej. 

2. Na terenach przeznaczenia podstawowego 

o—re`la się, –a—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące oraz 
dopuszcza się wydzielenie terenów, obie—tów lub 
urządzeL –a—o fun—c–i towarzyszących ｦ oznaczo-

nych w te—`cie lub na rysun—u ”lanu mie–scowego, 

jako: 

1) drogi wewnętrzne, za—Jadowe i ”ar—ingi ob-

sJugu–ące tereny fun—c–i ”odstawowe–; 
2) obie—ty i urządzenia infrastru—tury technicz-

nej (T) wydzielone lub uzu”eJnia–ące fun—c–ę ”od-

stawową terenu; 

3) zagos”odarowanie terenów do wylesienia 
(Zw). 

3. Tereny planowanego przeznaczenia podsta-

wowego oznaczone wg o—re`leL ust. 1 dwoma lub 
kilkoma symbolami literowymi oddzielonymi prze-

cin—iem, mogą być ”rzeznaczone ”od —awdą z 
o—re`lonych fun—c–i lub wszystkie funkcje w do-

wolnych ”ro”orc–ach za–ęcia terenu ”od warun-

kiem zachowania ustalonych zasad zagospodaro-

wania terenu ustalonych niniejszym planem. 

4. W ”rzy”ad—u —onieczno`ci do—onania ”odzia-

Ju terenu ”rzeznaczenia ”odstawowego, wydziele-

nia dróg ”ublicznych lub dziaJe— infrastru—tury 

techniczne– w mie–scach nieo—re`lonych ”lanem 

ustala się obowiąze— udo—umentowania wnios—u 
”odziaJowego —once”c–ą zagos”odarowania terenu 

wg ”rze”isów szczególnych ”rawa budowlanego, 
stosu–ąc się do zasad ”lanu oraz w uzgodnieniu  
z wJa`cicielem nieruchomo`ci. 
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5. W obrębie —awdego terenu o ustalonym w ”la-

nie mie–scowym ”rzeznaczeniu za—azu–e się realizac–i 
zabudowy, zmiany ”rzeznaczenia lub trwaJego zago-

spodarowania terenu o innym przeznaczeniu, niw to 
—tóre o—re`lono w ”lanie miejscowym, za wy–ąt—iem 
obie—tów i zagos”odarowania ”lacu budowy, urzą-
dzeL do badaL geologicznych, hydrologicznych, itp. 

obie—tów tymczasowych. 

 

ŚziaJ II  
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach 

planu miejscowego 

 

RozdziaJ 1 

Szczególne warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-

niu, w tym zakaz zabudowy 

 

§ 6.1. W granicach ”lanu mie–scowego za—azu-

–e się realizac–i: 
1) stac–i bazowych telefonii —omór—owe– ”rze-

—racza–ących moc i chara—terysty—ę urządzeL emi-

syjnych anten oraz parametry budowli, o—re`lone 

w ”ostę”owaniu ”rze”rowadzonym wg na—azane– 
”rze”isem odrębnym ”rocedury oraz ustalone ”la-

nem miejscowym; 

2) siJowni wiatrowych; 
2. Ustala się za—az lo—alizac–i w obszarze ”lanu 

nie—tórych ”rzedsięwzięć zaliczonych do mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowis—o i wy-

maga–ących obligatory–nie s”orządzenia raportu lub 

dla —tórych ta—i ra”ort mowe być wymagany  
w rozumieniu ”rze”isów ustawy Prawo ochrony 

`rodowis—a, obe–mu–ących ta—ie ”rzedsięwzięcia, 
—tórych: 

1) oddziaJywanie na tereny sąsiednie mowe 
s”owodować —onieczno`ć ustanowienia obszaru 
ograniczonego uwyt—owania, uniemowliwia–ącego 
zagos”odarowanie terenów sąsiednich zgodnie  
z ”rzeznaczeniem dotychczasowym lub o—re`lo-

nym w planie miejscowym; 

2) dziaJalno`ć mowe być zaliczona do stwarza-

–ących zagrowenie ”owawną awarią ”rzemysJową.  

3. źa—azu–e się w obszarze ”lanu s—Jadowania, 
magazynowania oraz ”rzetwarzania z wy–ąt—iem 
tymczasowego gromadzenia ”rzed ich usunięciem 
- od”adów radioa—tywnych i niebez”iecznych, 

od”adów innych niw niebez”ieczne oraz surowców 
wtórnych w tym szczególnie od”adów zwierzę-
cych, chemicznych i ”o”rodu—cy–nych oraz zJo-

mowania samochodów. 
4. Ustala się za—az lo—alizac–i otwartych ”laców 

s—Jadowych dla otwartego s—Jadowania materia-

Jów sy”—ich, za wy–ąt—iem materiaJów sypkich 

s—Jadowanych czasowo ”odczas ”rowadzenia 

budowy, mogących być uródJem za”ylenia i zanie-

czyszczenia powietrza ｦ s—Jadowanie i magazy-

nowanie ta—ich materiaJów musi odbywać się  
w zam—niętych obie—tach —ubaturowych. 

5. W granicach ”lanu mie–scowego za—azu–e się 
prowadzenia gospodarczego chowu i hodowli oraz 

handlu zwierzętami. 
6. W granicach ”lanu mie–scowego ustala się 

zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

 

RozdziaJ 2 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych  

 

§ 7. W obszarze ob–ętym ”lanem nie wystę”u–ą 
tereny lub obie—ty ”odlega–ące ochronie, ustalone 

na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, a to: 
tereny górnicze, 
tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owo-

dzi, 

tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych. 

 

§ 8. Obszar ”lanu mie–scowego ”oJowony –est 
na granicy zasięgu gJównego zbiorni—a wód ”od-

ziemnych GźWP nr 335 ｬKra”—owice ｦ Strzelce 

O”ols—ieｬ, stanowiącego ”otenc–alnie niezagrowo-

ną –ednolitą czę`ć wód ”odziemnych PL-GB-6210-

129 - zbiornik triasowo ｦ szczelinowo - porowy  

o statusie na–wywsze– i wysokiej ochrony (OWO)  

o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 

50.000 m3/dobę ｦ dla —tórego bra— –est decyz–i 
administracy–nych o—re`la–ących szczególne wy-

mogi ochrony. 

 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 9. O—re`la się ogólne zasady ochrony `rodo-

wis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu —ulturowego, —tóre 
nalewy stosować w obszarze ”lanu, res”e—tu–ąc 
na—azy i za—azy obe–mu–ące:  

1. W za—resie ochrony zasobów i czysto`ci 
wód ”odziemnych: 

1) nakazuje się chronić ”rzed zanieczyszcze-

niem ”oziomy wodono`ne gJównego zbiorni—a wód 
”odziemnych: GźWP nr 335 ｬ Kra”—owice - 

Strzelce O”ols—ieｬ, –a—o obszaru na–wywsze– i wy-

sokiej ochrony (OWO) oraz przypowierzchniowe 

wody ”odziemne wg ogólnych zasad o—re`lonych 

w ”rze”isach odrębnych; 
2) na—azu–e się ”rzestrzegać, ustalone w ”rze-

”isie odrębnym, zasady ochrony wód ”odziem-

nych, obejmu–ące: 
a) zabez”ieczenie ”owierzchni zagrowonych za-

nieczyszczeniem `cie—ami bytowymi lub ”roduk-

tami ropopochodnymi i innymi substancjami szko-

dliwymi, w s”osób uniemowliwia–ący ”rzenikanie 

zanieczyszczeL do gruntu i wód ”owierzchnio-

wych, 
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b) za—azu–e się od”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cie—ów bytowych i ”rzemysJowych do grun-

tu i wód ”owierzchniowych,  
c) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”ado-

wych i rozto”owych z dachów budyn—ów i z nie-

zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych,  

a z powierzchni zanieczyszczonych po ich oczysz-

czeniu do gruntu ”rzez zbiorni—i i urządzenia roz-

sącza–ące;  
3) `cie—i o”adowe z utwardzonych ”owierzchni 

”ar—ingów samochodowych i ”laców manewro-

wych nalewy neutralizować na mie–scu do ”arame-

trów zwy—Jych `cie—ów o”adowych i do”iero ”o 
neutralizac–i od”rowadzać do ws—azanych odbior-

ni—ów ”owierzchniowych, zbiorni—ów i urządzeL 
rozsącza–ących lub do sieci —analizac–i deszczowe–. 

2. Nakazu–e się w ”eJni res”e—tować zasady 
uregulowaL gos”odar—i wodno-`cie—owe– i syste-

mów infrastru—tury techniczne–, o—re`lone w § 21 
ｦ 24 uchwaJy. 

3. W za—resie zachowania wJa`ciwego standar-

du –a—o`ci ”owietrza: 
1)  za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów lub urzą-

dzeL, —tórych fun—c–onowanie ”owodu–e ”rze—ro-

czenie ”oziomów do”uszczalnych: emis–i zanie-

czyszczeL oraz haJasu zewnętrznego, mierzonego 
na granicach terenów ”rzeznaczenia ”odstawowe-

go, ”odlega–ących ochronie ”rzed zanieczyszcze-

niem ”owietrza oraz haJasem stosownie do para-

metrów o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych,  

w szczególno`ci dla terenów zabudowy miesz—a-

niowe– wsi źimna Wód—a - Buczki i Sieroniowice ｦ 

Grzeboszowice; 

2)  o—re`la się ”as terenów o szero—o`ci 250 m 
mierzony od skrajnej jezdni autostrady oraz o sze-

ro—o`ci 100 m mierzony od s—ra–ne– –ezdni drogi 
—ra–owe– –a—o strefy zagrowenia haJasem —omuni-

—acy–nym, w —tórych w ”rzy”ad—ach stwierdzone-

go pomiarami przekroczenia poziomu dopuszczal-

nego haJasu, tereny i ”omieszczenia staJego ”oby-

tu ludzi w budynkach usytuowanych w tej strefie 

”owinny być wy”osawone w od”owiednie urzą-
dzenia i izolac–e ”rzeciwhaJasowe; 

3) na—azu–e się w ”eJni res”e—tować zasady 
uregulowaL gos”odar—i cie”lne–, o—re`lone w § 26 
uchwaJy.  

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1) na—azu–e się roboty makro-niwelacyjne zwią-
zane z realizac–ą obie—tów budowlanych i zago-

s”odarowaniem terenu ograniczyć do udo—umen-

towanego za—resu zmian u—sztaJtowania, a nowe 
”owierzchnie i s”ad—i terenów —sztaJtować w s”o-

sób o”arty o ”ro–e—towane systemy odwodnienia 

terenów, nawiązu–ąc do —ierun—ów naturalnego 

”owierzchniowego s”Jywu wód o”adowych i roz-

to”owych, w tym szczególnie z infrastruktury 

odwadnia–ące– autostradę;  

2) ”rzed realizac–ą obie—tów budowlanych na—a-

zu–e się zd–ęcie wierzchnie–, ”róchnicze– warstwy 
gruntu i wJa`ciwe –e– zagos”odarowanie na mie–scu 
budowy lub wykorzystanie na innym miejscu uzgod-

nionym z wJa`ciwym organem administrac–i samo-

rządowe–; 
3) na—azu–e się w ”eJni res”e—tować zasady ure-

gulowaL gos”odar—i od”adami, o—re`lone w § 25 

uchwaJy. 
5. W zakresie ochrony przyrody: 

1)  zaleca się chronić istnie–ące en—lawy lasu 
”rzeznaczone na cele niele`ne (źw), ogranicza–ąc 
za—res ich wylesienia do wycine— niezbędnych dla 
”rawidJowego zagos”odarowania terenu ”rzezna-

czenia podstawowego, uwzględnia–ąc mowliwo`ć 
wykorzystania istnie–ące– zieleni w zagos”odaro-

waniu terenów nowego ”rzeznaczenia;  
2)  do”uszcza się, na terenach ”rzeznaczonych 

do wylesienia (Zw), uzasadnione wycinki drzew po 

”rze”rowadzeniu ”ostę”owania na—azanego ”rze-

”isami odrębnymi oraz do—onaniu nasadzeL —om-

pensacy–nych o—re`lonych w stosownych decy-

zjach; 

3)  za—azu–e się w”rowadzania do mie–scowego 

`rodowis—a ”rzyrodniczego obcych gatun—ów ro-

`lin, zwierząt i grzybów, a ta—we ich form rozwo-

jowych; 

4)  ustala się realizować nowe nasadzenia zie-

leni izolacyjnej, rekreacy–ne– i uwyt—owe– w o”arciu 

o dobór gatun—ów rodzimych, ”owszechnie re”re-

zentowanych w mie–scowym `rodowisku; 

5)  na—azu–e się uwzględniać wymogi ochrony, 
”oJowonego ”oza terenami ”lanu mie–scowego - na 

zachód i na ”oJudnie od autostrady, obszaru Natu-

ra 2000 ｭGóra _w. Annyｬ oraz ”oJowonego na 

zachód Par—u Kra–obrazowego ｭGóra _w. Annyｬ, 
o—re`lone w odrębnym ”ostę”owaniu dla ”rzed-

sięwzięć wymaga–ących o”racowania ra”ortu od-

dziaJywania na `rodowis—o. 
6. W zakresie ochrony ludzi przed promienio-

waniem elektromagnetycznym nie–onizu–ącym: 
1) wo—óJ urządzeL ele—troenergetycznych _N - 

urządzeL i obie—tów stac–i transformatorowych nie 
wystę”u–e strefa ochronna II sto”nia, w —tóre– 
czas ”rzebywania ludzi byJby ograniczony; 

2) na—azu–e się zachować ”odstawową charak-

terysty—ę, moc stacji bazowych i parametry anten 

nadawczo - odbiorczych telefonii —omór—owe–, 
które:  

a) nie mogą ”rze—roczyć caJ—owite– mocy ”ro-

mieniowania izotro”owego 20 000 W i częstotli-
wo`ci 30 —Hz - 300 GHz, 

b) ”owinny ”osiadać anteny se—torowe i radioli-
niowe zainstalowane na wyso—o`ci ”owywe– 30,0 m 
n”t, o ma—symalnym zasięgu sz—odliwego oddziaJy-

wania pola elektromagnetycznego w przestrzeni 

”owietrzne– w ”oziomie do odlegJo`ci 50,0 m  
w mie–scach niedostę”nych dla ”rzebywania ludzi,  
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c) lub —tórych oddziaJywanie ”ola elektroma-

gnetycznego w mie–scach dostę”nych dla ludzi nie 
mowe ”rze—raczać warto`ci do”uszczalnych; 

3) na—azu–e się res”e—tować zasady uregulowaL 
dla elektroenergetyki i teleinformacji, okre`lone w 
§ 28 i 29 uchwaJy. 

7. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: 

na—azu–e się, ”rzy robotach ziemnych na tere-

nach ob–ętych ”lanem mie–scowym ”ostę”ować 
wg zasad o—re`lonych w § 9 i 11.  

 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

 

§ 10.1. W obszarze ob–ętym ”lanem mie–sco-

wym na—azu–e się res”e—towanie wymogów 
ochrony Jadu ”rzestrzennego i zasad –ego —sztaJ-
towania, zgodnie z ustaleniami tego planu. 

2. Ochrona Jadu ”rzestrzennego i –ego ”rawi-

dJowe —sztaJtowanie ”owinny być realizowane 
przy zachowaniu nastę”u–ących wymogów:  

1)  realizacja zabudowy, zagospodarowania  

i uzbrojenia terenu dla zabudowy techniczno-

”rodu—cy–ne– i usJug oznaczone– symbolem  
1-P,UC,U,(T) ”owinna być prowadzona w oparciu  

o kompleksowe projekty zagospodarowania terenu; 

do”uszcza się zabudowę i zagos”odarowanie wyod-

rębnionych czę`ci terenu lub dziaJe—, ”o za”ewnieniu 

dostę”u —omuni—acy–nego od ulic ”ublicznych lub 

dróg wewnętrznych za zgodą wJa`ciciela gruntu;  
2)  realizacja zabudowy, zagospodarowania i 

uzbro–enia terenu dla 2 fragmentów oznaczonych 
symbolami 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) powinna 

być prowadzona w oparciu o kompleksowe projek-

ty zagospodarowania terenu dla ”rzedsięwzięć 
inwestycy–nych obe–mu–ących caJe tereny tech-

niczno-”rodu—cy–ne i usJug Jącznie z terenami ”rzy-

legJymi ”oJowonymi na ”óJnoc od granicy ”lanu 

miejscowego;  

3)  stosowanie dla wszyst—ich terenów ob–ę-
tych ”lanem mie–scowym, ustalonych warun—ów: 
przeznaczenia terenu, linii zabudowy, standardów 
”rzestrzennych, ”arametrów i cech zabudowy oraz 

ws—auni—ów zagos”odarowania terenu wyznaczo-

nego liniami rozgranicza–ącymi. 
3. Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady ochro-

ny i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego z uwzględ-

nieniem ustaleL ust. 2: 
1) ustala się, zabudowę i zagos”odarowanie te-

renów w s”osób uzasadniony ”ro–e—tami zagos”o-

darowania dla wydzielonych terenów techniczno-

produkcyjnych i usJugowych ”rzy uwzględnieniu 
swobody zabudowy terenów sąsiednich, nieogra-

niczania do–azdu i dostę”u do tych terenów u—Ja-

dem nowe– zabudowy, —tóra nie mowe naruszyć 
ustalonych w ”lanie mie–scowym ws—auni—ów 
zabudowy, ”arametrów zabudowy oraz oddziaJy-

waL na `rodowis—o; 

2) do”uszcza się budowę, remont, ”rzebudowę, 
rozbudowę lub nadbudowę oraz zmianę s”osobu 

uwyt—owania budyn—ów, budowli i urządzeL tech-

nologicznych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi oraz 
na warunkach ustalonych w planie miejscowym;  

3) na—azu–e się dostosowanie obie—tów w za-

budowie usJugowe– do ”otrzeb osób nie”eJno-

s”rawnych o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
4) nie do”uszcza się, na terenie zabudowanym 

do ”omnie–szania, ”o”rzez intensyfi—ac–ę zabudo-

wy, ”owierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– usta-

lonych w ”lanie ws—auni—ów; 
5) budyn—i nalewy sytuować zachowu–ąc usta-

lone nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasady  

i odlegJo`ci o—re`lone w te—`cie lub na rysun—u 
planu miejscowego;  

6) budyn—i zaleca się sytuować stosu–ąc się do 
ustaleL szczegóJowych o—re`lonych w § 30 oraz 
utrzymu–ąc zasadę nawiązania ”oJoweniem obry-

sów gJównych budyn—ów i elewac–i frontowych  
z toleranc–ą —ątową odchylenia do 20o, jako: 

a) równolegJe lub ”rosto”adJe do istnie–ącego 
u—Jadu dziaJe— gruntowych, osi autostrady lub odcin-

ka ulicy zbiorczej 1-KDZ na terenach 1-P,UC,U,(T), 

b) na terenach 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) - 

równolegJe lub ”rosto”adJe do istnie–ącego u—Jadu 
dziaJe— gruntowych lub odcin—a ulicy zbiorcze–  
1-KDZ w oparciu o kompleksowe projekty zabu-

dowy dla ”rzedsięwzięć inwestycy–nych na tere-

nach ”rzylega–ących od ”óJnocy ”oJowonych ”oza 
obszarem planu miejscowego.  

4. Ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 
dla zasadnicze– bryJy nowych, rozbudowywanych  
i przebudowywanych gJównych budyn—ów fun—c–i 
podstawowej przeznaczenia terenu, za wy–ąt—iem 
obie—tów do”uszczonych w ustaleniach szczegó-
Jowych, o—re`lone w te—`cie uchwaJy lub ozna-

czone na rysunku planu miejscowego jako naj-

mnie–sze wymagane odlegJo`ci, lecz nie mnie– niw:  
1)  50,0 m - od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni au-

tostrady; 

2)  30,0 m - od linii rozgranicza–ące– drogę 
KDGP; 

3)  20,0 m - od linii rozgranicza–ące– ulice KŚź; 
4)  10,0 m - od linii rozgranicza–ące– ulicę KŚŚ; 
5)  20,0 m - od granicy lasu i zadrzewieL dla bu-

dyn—ów zabudowy techniczno-”rodu—cy–ne– i usJug  
ｦ do”uszcza się uzasadnione zmnie–szenia odlegJo`ci 
wg warun—ów ”rze”isu odrębnego. 

5. Ustala się warun—i regulacy–ne dla sytuowa-

nia budyn—ów naziemnych względem linii rozgrani-

cza–ących ulic i dróg ”ublicznych w zalewno`ci od 
wyso—o`ci ”ro–e—towanego budyn—u, —tóre nalewy 
stosować nastę”u–ąco: 

1)  utrzymu–ąc zasadę zachowania ”ro”orc–i odle-

gJo`ci do wyso—o`ci wyrawoną stosun—iem liczbo-

wym 1:1, tj. zachowania najmniejszej odlegJo`ci od 
dróg i ulic dróg ”ublicznych, równe– wyso—o`ci ”ro-

jektowanego i wznoszonego budynku naziemnego; 
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2)  warunki ust. 4 i 5 ”—t 1 nalewy stosować 
Jącznie ”rzy ustalaniu usytuowania obie—tów na-

ziemnych, stosu–ąc się do od”owiednich ”rze”i-

sów odrębnych.  
6.  Ustala się obowiąze— wydzielenia w obrębie 

wJasnego terenu lub dziaJ—i, mie–sc ”osto–owych 

dla samochodów ”racowni—ów, dostawców, —lien-

tów i uwyt—owni—ów usJug, na ”ar—ingach we-

wnętrznych oraz ”ublicznie dostę”nych, w ilo-

`ciach wg ws—auni—ów o—re`lonych w § 19.  
7.  Nalewy stosować szczegóJowe zasady 

ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz 
o—re`lone obowiązu–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania tere-

nu, ustalone w ustaleniach szczegóJowych zawar-

te w § 29 - 31 uchwaJy.  
 

RozdziaJ 5   

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej  
 

§ 11.1. W obszarze ”lanu miejscowego nie 

wystę”u–ą zabyt—i ob–ęte ochroną ani dobra —ultury 

ws”óJczesne– wymaga–ące ochrony. 
2. Od—rycie ”rzedmiotów, ”rzy”uszczalnie za-

byt—owych, w tra—cie ”rowadzenia robót ziem-

nych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących usz—odzić lub 
zniszczyć od—ryty ”rzedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca je-

go odkrycia; 

3) niezwJocznego ”owiadomienia O”ols—iego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów lub Bur-

mistrza Ujazdu.  

 

RozdziaJ 6 

Ogólne wymagania wynikające z potrzeb ksztaJ-
towania przestrzeni publicznej  

 

§ 12.1. O—re`la się –a—o ”rzestrzenie ”ubliczne 
tereny ”asów drogowych ”lanowanych dróg i ulic, 
oznaczonych symbolami 1-KDGP i 1-KDZ oraz 

ulicy 1-KDD, ”oJowonych w obszarze ”lanu miej-

scowego. 

2. Wymagania dotyczące —sztaJtowania ”rze-

strzeni publicznych oraz terenów ”rzylega–ących 
do przestrzeni ”ublicznych, o—re`lonych w ust. 1, 
o—re`la się nastę”u–ąco: 

1) nalewy zachować od”owiedni, ustalony ”la-

nem rodzaj przeznaczenia terenu oraz standardy, 

”arametry i ws—auni—i zagos”odarowania o—re`lo-

ne planem; 

2) tereny przestrzeni ”ublicznych nie mogą być 
przeznaczane na cele zagospodarowania i zabu-

dowy niepublicznej lub ograniczane powierzchnio-

wo i fun—c–onalnie oraz nie mogą być ”rzeznacza-

ne do ”odziaJów i obrotu gruntami na cele nie-

zgodne z ich ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie 

lub dla uwyt—owania nie ”ublicznego, ”oza obiek-

tami dopuszczonymi w pkt 3; 

3) o—re`la się w ”asach drogowych ulic, sto-

sownie do warun—ów sytuacy–nych w zagos”oda-

rowaniu terenu przeznaczenia podstawowego za 

zgodą zarządcy terenu - z wy–ąt—iem s—rzywowaL - 
mowliwo`ć sytuowania i lokalizowania: 

a) elementów wy”osawenia drogi, ulicy: zna—i 
drogowe, o`wietlenie i zieleL urządzoną nis—ą i wy-

so—ą, 
b) elementów maJe– archite—tury n”.: Jaw—i, ze-

gary, znaki i plany informacyjne; 

c) wiat ”rzystan—ów autobusowych, urządzo-

nych mie–sc na —ontenery od”adów —omunalnych 
oraz urządzeL oddziela–ących ruch —oJowy od ”ie-

szego lub rowerowego, 

d) —ios—ów, ”un—tów handlowych i gastrono-

micznych w obiektach o powierzchni zabudowy do 

5,0 m2, usytuowanych w miejscach niepowodują-
cych zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu drogowego 

oraz utrudnieL dla ”ieszych, 
e) z–azdów ”ublicznych wg zasad o—re`lonych 

w planie miejscowym lub indywidualnych ｦ  

w miejscach i na warunkach uzgodnionych z za-

rządcą drogi; 
f) ”odziemnych obie—tów i urządzeL infrastruk-

tury technicznej ｦ w miejscach i na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą drogi; 
4) do”uszcza się doraune ustawianie toalet —on-

tenerowych obsJugiwanych w s”ec–alistycznym 

systemie usuwania nieczysto`ci ”Jynnych; 
5) na terenach przeznaczenia podstawowego  

w ”asach o szero—o`ci do 30,0 m ”rzylega–ących 
do przestrzeni publicznych oraz w pasie do 50,0 m 

od terenu autostrady, za—azu–e się lo—alizac–i re-

—lam oraz ”rzeznaczanie elewac–i budyn—ów  
i ogrodzeL od strony ”rzestrzeni ”ublicznych dla 
umieszczania —omercy–nych re—lam ”odmiotów 
usytuowanych poza obszarem planu; dopuszcza 

się umieszczanie zna—ów, tablic informacyjnych  

i re—lamowych, wyJącznie –a—o bez”o`rednio zwią-
zanych z nazwą wJasną firmy lub ”rzeznaczeniem 

terenu i –ego czę`ci. 
3. Nie wyznacza się mie–sc dla organizac–i im-

prez masowych w obszarze przestrzeni publicz-

nych ustalonych planem. 

 

RozdziaJ 7 

źasady oraz warunki scalania i podziaJu nieru-

chomo`ci  
 

§ 13.1. Ustala się do—onanie ”odziaJów tere-

nów w obszarze ”lanu mie–scowego dla wydziele-

nia ”lanowanych terenów —omuni—ac–i, oznaczo-

nych: 1-KDGP, 1-KDZ i 1-KDD o przebiegu i sze-

ro—o`ciach ”asów drogowych o—re`lonych w ”la-

nie. 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 65 – 4735 – Poz. 1077 

 

2. Śo”uszcza się zmiany granic terenów —omu-

ni—ac–i o—re`lonych orientacy–nymi liniami rozgrani-

cza–ącymi, uzasadnione w ”ro–e—tach budowla-

nych zagospodarowania inwestycji drogowych, 

obe–mu–ące, n”.: odchylenia w wytyczeniu lub 
”oJoweniu osi ulic, ”oJowenie –ezdni i ilo`ci ”asów 
”rzy s—rzywowaniach, s—ar” terenowych lub ro-

wów, ”oszerzenia lub zwęwenia ”asa drogowego, 

it”. w ”rzy”ad—ach ustalonych w § 14. 
3. Śo”uszcza się do—onywanie ”odziaJów w celu 

wydzielania nowych samodzielnych dziaJe— w grani-

cach terenów: 1-P,UC,U,(T) lub dla dokonania zmian 

”owierzchni dziaJe— istnie–ących ”od warunkiem 

za”ewnienia dostę”u do drogi ”ubliczne– oraz za-

chowania warun—ów o—re`lonych w § 14.  

4. Śo—onywanie ”odziaJów w obszarze 1-P, 

UC,U,(T) ”owinno nastę”ować w o”arciu o —oncep-

c–ę zagos”odarowania terenu inwestora wiodącego 

lub projekty zagospodarowania wydzielonych tere-

nów i dziaJe—; istnie–ące ”odziaJy dziaJe— gruntowych 

w granicach nowego ”rzeznaczenia nie wiąwą s”o-

sobu prowadzenia podziaJów. 
5. Śo”uszcza się do—onanie ”odziaJów w celu 

wydzielania nowych samodzielnych dziaJe— w gra-

nicach terenów: 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) wy-

Jącznie w o”arciu —om”le—sowe —once”c–e lub 
projekty zagospodarowania, o”racowane Jącznie 
dla ”rzedsięwzięć inwestycy–nych na ”rzylega–ą-
cych od ”óJnocy czę`ciach terenów ”oJowonych 
poza obszarem planu miejscowego, lub wydziele-

nie dziaJe— ”od obie—ty infrastru—tury wg zasad 
o—re`lonych w § 14 ust. 7 i 8. 

6. Nie ustala się obowiąz—u scalania nierucho-

mo`ci ob–ętych ustaleniami ”lanu miejscowego. 

 

§ 14.1. W ”ro–e—tach ”odziaJu nieruchomo`ci 
na—azu–e się utrzymać o—re`lone w rysun—u ”lanu 
miejscowego obowiązu–ące linie rozgranicza–ące 
terenów o ustalonym ”rzeznaczeniu i ”asów dro-

gowych przylega–ących ”lanowanych ulic.  
2. Ustala się ogólne zasady i warun—i ”odziaJu 

nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem mie–scowym w s”o-

sób nastę”u–ący:  
1) zgodnie z ogólnymi zasadami ”odziaJu wg 

ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających; 

2) uwzględnia–ąc o—re`lone warun—i w ustale-

niach szczegóJowych uchwaJy, od”owiednio dla 
poszczególnych terenów; 

3) zaleca się uwzględniać zasady ”odziaJów wg 
—ierun—ów zasadniczego u—Jadu istnie–ących granic 
nieruchomo`ci gruntowych o—re`lonych na rysun-

ku planu. 

3. Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią ina-

cze–, do”uszcza się ”odziaJy ”arcelacy–ne terenów 
pod warunkiem: 

1) za”ewnienia dostę”no`ci —omuni—acy–ne– do 
wszyst—ich nieruchomo`ci bez”o`rednio z ”lano-

wanych lub istnie–ących dróg i ulic, albo za ”o-

`rednictwem dróg wewnętrznych s”eJnia–ących 

wymagania do–azdu do dziaJe— budowlanych i do-

–azdu ”owarowego, o—re`lonych w ”rze”isach od-

rębnych; 
2) zachowania wymaganych odlegJo`ci ”omię-

dzy istnie–ącymi budyn—ami i nowymi granicami 
dziaJe— budowlanych, okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych; 

3) mowliwo`ci zagos”odarowania dziaJe— bu-

dowlanych ”owstaJych w wyni—u ”arcelac–i zgod-

nie ze ws—auni—ami urbanistycznymi o—re`lonymi 
w niniejszej uchwale. 

4. Śo”uszcza się, na terenach ”rzeznaczenia 
podstawowego oznaczonych symbolami P, UC, U, 

dokonywanie wydzieleL geodezy–nych dziaJe— dla 
naziemnych lub ”odziemnych obie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej, o powierzchni uzasad-

nione– —once”c–ą lub ”ro–e—tem zagos”odarowania 

terenu w dostosowaniu do ”arametrów technicz-

nych tych obie—tów i urządzeL, ”od warunkiem 

za”ewnienia wydzielonym nieruchomo`ciom bez-

”o`redniego lub ”o`redniego dostę”u do drogi 
”ubliczne– lub dróg wewnętrznych oraz s”eJnieniu 
warun—ów ”rze”isów odrębnych. 

 

RozdziaJ 8 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 15.1. Tereny ”rzewidziane do nowego ”rze-

znaczenia, do czasu realizacji planu miejscowego 

mogą być uwyt—owane i zagos”odarowane bez 
zmian w s”osób dotychczasowy, ”od warunkiem 

ich udostę”nienia dla wy—onania niezbędnych ”rac 
geodezy–nych, do–azdów i uzbrojenia w zakresie 

urządzeL sieciowych, wyni—a–ących z ustaleL ”la-

nu miejscowego. 

2. Na terenach przeznaczonych w planie miej-

scowym do zabudowy do”uszcza się realizac–ę 
obie—tów o innym ”rzeznaczeniu niw ustalone  
w ”lanie mie–scowym, wyJącznie –a—o obie—tów 
tymczasowych w rozumieniu ”rze”isu odrębnego. 

 

RozdziaJ 9 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci  
 

§ 16.1. Ustala się staw—i ”rocentowe od wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwale-

niem ”lanu mie–scowego, sJuwące naliczeniu i ”o-

braniu –ednorazowe– o”Jaty ”rzy zbyciu nierucho-

mo`ci od –e– wJa`ciciela na rzecz Gminy U–azd, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w nastę”u–ące– wyso—o`ci: 
1) od nieruchomo`ci niezabudowanych wyzna-

czonych w obrębie terenów ”rzeznaczonych  
w ”lanie mie–scowym ”od zabudowę techniczno- 

”rodu—cy–ną i usJugi: 1-P,UC,U,(T) oraz 2-P, 

UC,U(T) i 3-P,UC,U(T) - ustala się na 20 %; 
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2) od nieruchomo`ci niezabudowanych wyzna-

czonych w obrębie terenów ”rzeznaczonych  

w planie miejscowym pod: 

a) tereny lasów: 1-ZL, 2-ZL, 3-ZL - ustala się na 
0 %, 

b) tereny komunikacji: 1-KDGP, 1-KDZ oraz  

1-KDD - ustala się na 0 %, 

c) tereny infrastruktury, w przypadku wydziele-

nia: T - ustala się na 0 %. 

 

ŚziaJ III  
Ustalenia planu dotyczące terenów komunikacji 

koJowej i infrastruktury technicznej  
  

RozdziaJ 1 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji koJowej, pieszej i rowerowej 
 

§ 17.1. Ustala się w za—resie modernizac–i, 
rozbudowy i budowy u—Jadu —omuni—acy–nego dla 
obszaru ”lanu mie–scowego na czę`ciach terenów 
wsi Sieroniowice i źimna Wód—a, nastę”u–ące 
zasady obsJugi —omuni—acy–ne–:  

1) ustala się, we do–azd i dostę” do terenów ozna-

czonych symbolami: 1-P,UC,U,(T), 2-P,UC,U(T)  

i 3- P,UC,U(T) ”owinien odbywać się z ”rzylega–ą-
cych planowanych ulic publicznych klasy zbiorczej  

1-KDZ oraz ulicy klasy dojazdowej 1-KDD; 

2) ustala się, na terenach oznaczonych symbo-

lami: 1-P,UC,U,(T), wyznaczanie oraz realizac–ę 
staraniem i na—Jadami wJa`cicieli - dróg wewnętrz-
nych lub za—Jadowych w u—Jadach i ”rzebiegach 

ustalonych projektami zagos”odarowania terenów 
oraz ”oJączonych z ulicami zewnętrzne– obsJugi 

—omuni—acy–ne– na terenach ”oJowonych w obsza-

rze planu miejscowego. 

2. Ustala się zasadę dostę”u —omuni—acy–nego do 
obszaru terenów inwestora wiodącego 1-P,UC,U,(T), 

w–azdami gJównymi z ”lanowanych ulic 1-KDZ  

i 1-KDD ｦ jako planowanymi zjazdami publicznymi  

z —ierun—u o—re`lonego na rysun—u ”lanu mie–scowe-

go, a ta—we do”uszcza się z–azdy indywidualne,  
w odlegJo`ciach do”uszczonych ”rze”isem odręb-

nym w innych miejscach uzgodnionych z zarządcą 
drogi. 

3. Usytuowanie ”rzyJączy sieciowych —omunal-

nych urządzeL infrastru—tury techniczne– obsJugu-

–ących tereny ”rzeznaczenia ”odstawowego, zale-

ca się lo—alizować w mie–scach z–azdów ｦ wjaz-

dów z ulic i ciągów komunikacyjnych wymienio-

nych w ust. 1, na zasadach o—re`lonych w ”lanie 
mie–scowym, ”rze”isach odrębnych oraz na wa-

run—ach ustalonych ”rzez zarządcę ulic oraz sieci; 
do”uszcza się sytuowanie ”rzyJączy w innych 

mie–scach uzgodnionych z zarządcami sieci i drogi. 

4. Nie ustala się rozwiązaL technicznych u—Jadu 
komunikacyjnego ｦ rozwiązania ta—ie ”owinny być 
oparte o warunki ustalone w planie miejscowym  

i zaprojektowane wg potrzeb funkcjonalnych in-

westyc–i i wymogów warun—ów technicznych 
uzgodnionych z zarządcami dróg i ulic oraz w ”o-

wiązaniu z ”rzylegJymi terenami sąsiednimi ”oJo-

wonymi ”oza obszarem ”lanu mie–scowego. 
 

§ 18.1. Ustala się –a—o tereny —omuni—ac–i 
przeznaczenia podstawowego wydzielone liniami 

rozgranicza–ącymi oznaczone na rysun—u ”lanu 
miejscowego ”asy drogowe i o—re`la się wymaga-

ne planem miejscowym parametry urbanistyczne 

stosownie do —lasyfi—ac–i fun—c–onalne– dróg i ulic: 
1) KDGP ｦ teren drogi zewnętrznego u—Jadu 

komunikacyjnego ｦ s—rzywowanie i węzeJ istnie–ą-
cej drogi krajowej nr 88 z planowaną drogą —lasy 
zbiorcze– ｭźｬ, ustalony w ”lanie mie–scowym –a—o 
teren przeznaczenia ”odstawowego, obe–mu–ący 

czę`ć s—rzywowania lewącą w obszarze ”lanu miej-

scowego, oznaczonego 1-KDGP ｦ jako teren pod 

docelowy węzeJ na drodze —lasy gJówne– ruchu 

”rzy`”ieszonego ｭGPｬ, ”oJowone– ”oza obszarem 

planu miejscowego:  

a) istnie–ąca, –edno–ezdniowa z utwardzonymi 
poboczami 1 x 2 z ”asami ruchu o szero—o`ci do 
3,75 m z planowanym po stronie zachodniej drogi 

—ra–owe– s—rzywowaniem z ”lanowaną –edno–ez-

dniową drogą —lasy ｭźｬ 1 x 2, wJączoną –edno-

stronnie Jącznicą ”óJnocną docelowego węzJa dro-

gowego; Jącznica ”oJowona w czę`ci ”oza obsza-

rem ”lanu, ”ro–e—towana i realizowana będzie  
w ”rocedurze o—re`lone– ”rze”isem odrębnym, 

b) ”lanowana docelowo ”oJowona ”oza obsza-

rem planu miejscowego ｦ dwujezdniowa z utwar-

dzonymi poboczami 2 x 2 z pasami ruchu o szero-

—o`ci do 3,75 m, w ”asie drogowym ”oszerzonym 

”o stronie wschodnie– do 50 m, ze s—rzywowaniem 

bez—olizy–nym węzJem drogowym z mostem i Jącz-

nicami z podjazdami na nasypach, oznaczonym  

w czę`ci –a—o teren 1-KDGP, —rzywu–ącą się bez—oli-
zy–nie na —ierun—u wschód ｦ zachód z ”lanowaną, 
docelowo dwu–ezdniową, drogą —lasy ｭźｬ 2 x 2, 

c) planowane docelowo - alternatywnie - skrzy-

wowanie drogi —ra–owe– z ulicą zbiorczą ｦ jako np. 

rondo `rednie ｦ o—. 40,0 m `rednicy, w ”oziomie 
terenu z wydzielonymi Jącznicami ”rawos—rętów 
we wszystkich kierunkach oraz w przypadku wy-

stą”ienia wyso—iego natęwenia ruchu ｦ z mostem 

”onad rondem w ciągu drogi —ra–owe– (wg tech-

nicznych warun—ów ustalonych w odrębnym ”o-

stę”owaniu ”rzez zarządcę drogi —ra–owe–), 
d) szero—o`ć ”asa drogowego ulicy —lasy gJów-

nej ruchu przyspieszonego ”oJowone– ”oza obsza-

rem planu miejscowego w liniach rozgraniczają-
cych:  

- obecna, podstawowa: 23,5 m, 

- docelowa, podstawowa: 50,0 m, 

 - poszerzenia na s—rzywowaniu i węule: do 
160,0 m; 
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2) KDZ ｦ planowany odcinek drogi podstawo-

wego u—Jadu —omuni—acy–nego o fun—c–i drogi ze-

wnętrzne– i o fun—c–i drogi obsJugu–ące– tereny 
techniczno-”rodu—cy–ne i usJug w obszarze ”lanu 
miejscowego, oznaczonej jako 1-KDZ ｦ ulica klasy 

zbiorcze– ｭźｬ:  
a) etapowo, jednojezdniowa 1 x 2, z pasami ru-

chu o szero—o`ci 3,5 m, ze s—rzywowaniami lub 
zjazdami na tereny techniczno-”rodu—cy–ne i usJug 
w poziomie terenu, jednostronne chodniki ze 

`ciew—ą rowerową, zato—i ”rzystan—ów autobuso-

wych, ”asy wyJączania-wJączania ”rzy z–azdach, 

zalecana –ednostronna zieleL wyso—a,  
b) docelowo, dwujezdniowa 1 x 4 lub 2 x 2,  

z ”asami ruchu o szero—o`ci 3,5 m, ze s—rzywowa-

niami lub zjazdami w poziomie terenu, obustronne 

chodni—i ze `ciew—ą rowerową, zatoki przystan—ów 
autobusowych, ”asy wyJączania - wJączania na 
s—rzywowaniach, zalecana obustronna zieleL wy-

soka, 

c) rodzaje s—rzywowaL lub z–azdów, o—re`la się 
jako:  

- gJówne z–azdy dla trans”ortu towarowego na 
tereny techniczno-”rzemysJowe;  
- wlot i wJączenia dróg wewnętrznych;  
- do”uszczone są z–azdy indywidualne ｦ na te-

reny lub dziaJ—i istnie–ące w dotychczasowych 
mie–scach ”o uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

d) szero—o`ć ”asa drogowego ulicy —lasy zbior-

cze– w liniach rozgranicza–ących:  
- planowana podstawowa, jedna jezdnia 1 x 2: 

25,0 m, 

- planowana docelowa, dwie jezdnie 2 x 2 i po-

szerzenie ”asa na ”óJnoc: do 40,0 m; 
3) KDD - ”lanowana ulica u—Jadu obsJugu–ącego 

dla terenów techniczno-”rodu—cy–ne i usJug, stano-

wiąca teren ”rzeznaczenia ”odstawowego, oznaczo-

na jako 1-KDD - ulica —lasy do–azdowe– ｭŚｬ: 
a) jednojezdniowa 1 x 2, z pasami ruchu o sze-

ro—o`ci 3,5 m obustronne lub –ednostronne chod-

ni—i; do”uszczone są bez”o`rednie w–azdy na ”o-

ses–e bez ograniczeL, 
b) szero—o`ć ”asa drogowego ulic —lasy do–az-

dowe– w liniach rozgranicza–ących podstawowa: 

15,0 m. 

2.  O—re`la się –a—o elementy —omuni—ac–i we-

wnętrzne– stanowiące fun—c–ę towarzyszącą na 
terenach przeznaczenia podstawowego - drogi 

u—Jadu wewnętrznego i za—Jadowego:  
1) ulice lub drogi —lasy wewnętrzne– ｭWｬ lub 

drogi za—Jadowe o ”rzebiegu i parametrach okre-

`lonych wg rozwiązaL ”ro–e—tów zagos”odarowa-

nia terenów techniczno-”rodu—cy–nych i usJug, 
2) drogi ”owarowe, wg rozwiązaL ”ro–e—tów 

zagos”odarowania terenów techniczno - produk-

cyjnych,  

3) drogi wewnętrzne i za—Jadowe nie stanowią 

przestrzeni publicznych,  

4) drogi wewnętrzne ”osiada–ące ”arametry 
techniczne drogi —lasy do–azdowe– ｭŚｬ, za zgodą 
wJa`ciciela terenu, mogą być do”uszczone –a—o 
drogi publiczne lub dojazdy publicznie dostę”ne na 
caJym ”rzebiegu lub na o—re`lonym odcin—u. 

3.  O—re`la się fun—c–e uwyt—owe i zasady zago-

s”odarowania terenu ulic i dróg, w ”asach ”omię-
dzy liniami rozgraniczenia stanowiących ”rzestrzeL 
”ubliczną, –a—o nastę”u–ące: 

1) ruch —oJowy i ”ostó– ”o–azdów zgodnie z —la-

syfi—ac–ą i wyni—a–ącymi z nie– ”arametrami funk-

cjonalnymi (jezdnie, wjazdy na posesje, parkingi 

uliczne, zatoki postojowe);  

2) ruch pieszy ｦ chodniki jednostronne lub obu-

stronne o ”arametrach umowliwia–ących ”oruszanie 

się na wóz—ach osób nie”eJnos”rawnych; 
3) ruch rowerowy - `ciew—i rowerowe –edno- lub 

dwu—ierun—owe, na ulicach KŚź, dostę”ne dla 
wóz—ów o na”ędzie ele—trycznym osób nie”eJno-

sprawnych; 

4) zalecana zieleL izolacy–na wyso—a w ”asach 
drogi 1-KDGP i ulicy 1-KDZ; prowadzenie sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej, 

w tym o`wietlenie terenu dróg, do”uszczone– na 
warun—ach o—re`lonych w ”rze”isach szczegól-

nych i uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą drogi 
”ubliczne– lub wJa`cicielem drogi za—Jadowej; 

5) lo—alizac–ę w s”osób nie ogranicza–ący bez-

”ieczeLstwa ruchu do”uszczonych na warun—ach 

o—re`lonych w ”rze”isach szczególnych i uzgod-

nionych z wJa`ciwym zarządcą drogi: 
a) obie—tów inwyniers—ich oraz urządzeL tech-

nicznych związanych z gos”odar—ą drogową i ob-

sJugą ruchu drogowego,  
b) —omunalnych urządzeL budowlanych. 
4.  Ustalone planem miejscowym zmiany w 

u—Jadzie —omuni—acy–nym obszaru ob–ętego ”lanem 

mie–scowym, –a—o czę`ci u—Jadu dróg zewnętrz-
nych oraz dróg i ulic obsJugu–ących, obejmu–ą: 

1)  w u—Jadzie dróg zewnętrznych: 
a) etapowo - budowę wJączenia ”lanowane– uli-

cy zbiorczej 1-KDZ jednojezdniowej 1 x 2, do ist-

nie–ące– drogi —ra–owe– nr 88 - Jącznicą póJnocną  
i s—rzywowaniem rozszerzonym w ”oziomie terenu; 
Jącznica, w czę`ci ”oJowona ”oza obszarem planu 

miejscowego, projektowana i realizowana będzie 
w procedurze okre`lone– ”rze”isem odrębnym, 

b) docelowo ｦ s—rzywowanie dwu”oziomowe 
drogi 1-KDZ jedno- lub dwujezdniowej 1 x 4 lub  

2 x 2, z ”oJowonym w zasadnicze– czę`ci ”oza 
obszarem planu miejscowego - węzJem drogo-

wym, Jącznicami na nasy”ach i z mostem drogo-

wym ”onad (lub ”od) drogą —ra–ową nr 88, na 
terenie oznaczonym w czę`ci 1-KDGP; lub wg 

rozwiązania wariantowego s—rzywowanie ｦ w po-

ziomie terenu, np. rondo i most na drodze krajo-

we–, wg warun—ów ustalonych w odrębnym ”o-

stę”owaniu ”rzez zarządcę drogi —ra–owe–, 
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c) budowę odcin—a ulicy zbiorcze– 1-KDZ w kla-

sie ｦ ｭźｬ 1 x 2, docelowo 1 x 4 lub 2 x 2,  

wg planowanej nowej trasy na gruntach drogi 

rolnicze–, rolnych i fragmentach gruntach le`nych 
(2 odcinki ok. 230 m), przeznaczonych pod pas 

drogowy o szero—o`ci 25 m, a docelowo o szero-

—o`ci 40 m, o Jączne– dJugo`ci ok. 1,0 km; 

2) w u—Jadzie dróg obsJugu–ących:  
- budowę z–azdów gJównych –a—o s—rzywowaL  

z ulicy klasy zbiorczej 1-KDZ z wlotami ulicy do-

jazdowej 1-KDD o dJugo`ci o—. 0,6 km, ze zjazda-

mi na tereny produkcyjno-techniczne, zabudowy 

usJugowe– i teren lasu 3-ZL; 

3) w u—Jadzie istnie–ących dróg rolniczych: 
- do”uszcza się li—widac–ę odcin—a istnie–ące– 

drogi rolnicze– we wsi źimna Wód—a wzdJuw grani-

cy wsi Sieroniowice w granicach terenu zabudowy 

techniczno- produkcyjnej 1-P,UC,U,(T).  

5.  Ustalenia ”lanu nie o—re`la–ą rozwiązaL 
technicznych ”lanowanych dróg i ulic oraz tras 
dróg i ulic wewnętrznych. 

6.  Śo”uszcza się realizac–ę ciągów —omuni—a-

cyjnych etapowo - na–”ierw –a—o ”rze—ro–ów dro-

gowych, a nastę”nie –a—o ”rze—ro–ów ulicznych, 
realizu–ąc —ole–ne elementy ”rze—ro–u ”orzecznego 

ulic, t–. –ezdnie, chodni—i, `ciew—i rowerowe, zieleL 
izolacy–ną oraz sieci infrastru—tury su—cesywnie, 
stosownie do ”owsta–ących ”otrzeb fun—c–onal-

nych obsJugi obszaru ”lanu. 
 

§ 19. Wymagane ”lanem ws—auni—i ilo`ci 
miejsc postojowych. 

1. Ustala się wymagane na–mnie–sze ws—auni—i 
ilo`ci mie–sc ”osto–owych dla samochodów oso-

bowych na ”ar—ingach wewnętrznych oraz ”u-

blicznie dostę”nych, –a—o fun—c–i towarzyszące– 
”odstawowym lub uzu”eJnia–ącym ”rzeznaczeniom 

terenów w ilo`ciach wyni—a–ących z a—tualnych  

i ”rognozowanych ws—auni—ów obsJugi motoryza-

cji ｦ stosowane odpowiednio: 

1) w zabudowie produkcyjno-technicznej, na te-

renach oznaczonych symbolem P:  

a) 2 - 4 stanowisk/10 stanowisk pracy;  

b) 1 - 2 stanowis—/10 —lientów, interesantów ｦ 

na ”ar—ingach dostę”nych ”ublicznie;  

2) w zabudowie usJugowe– na terenach ozna-

czonych symbolami U i UC:  

a) 2 - 3 stanowis—/10 –ednoczesnych uwyt—ow-

ni—ów usJug ｦ na ”ar—ingach dostę”nych ”ublicz-

nie, 

b) 1 - 2 stanowisk/10 miejsc konsumpcyjnych 

ｦ na ”ar—ingach dostę”nych ”ublicznie, 
c) 2 - 4 stanowisk/10 stanowisk pracy; 

3) w zabudowie infrastruktury technicznej to-

warzyszące– fun—c–i ”odstawowe–:  
a) 1 - 2 stanowis—/10 ”racowni—ów sJuwb tech-

nicznych, lub 

b) ilo`ć stanowis— o—re`loną indywidualnie dla 
”otrzeb obsJugi i utrzymania urządzeL. 

2. Dodatkowo, stosownie do ”otrzeb, nalewy 
uwzględnić mie–sca ”osto–owe dla rozJadun—u-

zaJadun—u towarów oraz ”lace i stanowis—a ”osto-

–owe w ilo`ci o—re`lone– indywidualnie dla ”otrzeb 

obsJugi technologiczne– fun—c–i ”odstawowe– i usJug 
w za—resie trans”ortu cięwarowego dostawczego  

i ekspedycji towarowej, zbiorowego transportu oso-

bowego, sJuwb technicznych i ”ar—owania ”o–azdów 
specjalistycznych. 

3. Nalewy za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla ”o-

–azdów osób nie”eJnos”rawnych na wszyst—ich 
rodza–ach ”rzeznaczenia terenu, wg ws—auni—a ｦ  

1 mie–sce ”osto–owe dla ”o–azdu osoby nie”eJno-

s”rawne– na —awde 25 mie–sc ”ar—ingowych. 
 

RozdziaJ 2   

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia 

zabudowy w media 

 

§ 20.1. Ja—o elementy zewnętrzne– infrastruktury 

technicznej w obszarze planu miejscowego, ustala 

się istnie–ące i ”lanowane w caJym obszarze planu 

miejscowego, systemy sieci podziemnych wraz  

z urządzeniami i obie—tami towarzyszącymi, sJuwące 
zao”atrzeniu terenów zabudowy i zagospodarowania 

w: wodę ”rzeznaczoną do s”owycia i dla celów ”rze-

ciw”owarowych oraz ”otrzeb ”rodu—cy–nych, cie”Jo 
dla ogrzewania budyn—ów, gaz bez”rzewodowy  
i ”rzewodowy, energię ele—tryczną, teleinformac–ę 
oraz od”rowadzeniu `cie—ów —omunalnych ”ocho-

dzących ze `cie—ów bytowych, `cie—ów ”rzemysJo-

wych i wód o”adowych lub rozto”owych. 
2. Istnie–ące obie—ty, urządzenia techniczne i sieci 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi z za—resu infra-

stru—tury techniczne– mogą ”odlegać rozbiórce oraz 
odbudowie, przebudowie i rozbudowie pod warun-

—iem utrzymania bez zmian s”rawno`ci dziaJania  
i przeznaczenia podstawowego u—Jadu lub systemu 
infrastruktury. 

3. Śo”uszcza się zmianę ”arametrów ilo`ciowych 

w za—resie dostaw i odbiorów mediów oraz standar-

dów technicznych bądu technologii obie—tów, urzą-
dzeL technicznych, sieci oraz urządzeL towarzyszą-
cych z zakresu infrastruktury technicznej pod wa-

run—iem, we nie będą ”owodowaJy zmian w do”usz-
czonych prze”isami odrębnymi w oddziaJywaniach 
na `rodowis—o i zdrowie ludzi.  
4. Ustala się –a—o zasadę budowy nowych i prze-

budowy istnie–ących zewnętrznych sieci i ”rzyJączy 
uzbro–enia technicznego –a—o urządzeL ”odziemnych 
”rowadzonych w ”asach ulic lub ”rzez ”rzylegJe 
tereny sąsiednie ”o uzys—aniu zgody i na warunkach 

technicznych o—re`lonych ”rzez zarządcę ulic lub 

wJa`ciciela terenu; ustala się na dziaJ—ach wewnątrz 
terenów techniczno - ”rodu—cy–nych i usJug, budowę 
sieci wewnętrznych i ”rzyJączy oraz ”rowadzenie 
instalac–i technologicznych –a—o urządzeL ”odziem-

nych i nadziemnych. 
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5. Śo”uszcza się w obrębie terenów przeznacze-

nia ”odstawowego sytuowanie obie—tów i urządzeL 
infrastru—tury na wydzielonych dziaJ—ach wg zasad 
o—re`lonych w § 14 ust. 7, w nawiązaniu do sieci 
zewnętrznych w ”rzylegJych ”asach ulic lub na tere-

nach sąsiednich zgodnie z wymogami ”rze”isów 
odrębnych, ”o uzys—aniu zgody i na warun—ach 
technicznych o—re`lonych ”rzez zarządcę sieci lub 
wJa`ciciela terenu.  
6. Śo istnie–ących lub ”ro–e—towanych —omunal-

nych sieci uzbro–enia technicznego, obie—tów i urzą-
dzeL technicznych, na—azu–e się za”ewnić mowli-
wo`ć swobodnego dostę”u zarządców tych syste-

mów, w celu umowliwienia nadzoru technicznego, 

remontu czy przebudowy na warunkach uzgodnio-

nych z wJa`cicielami terenów. 
7. Na terenach zabudowy techniczno - produk-

cy–ne– lub usJugowe– oznaczonych symbolami P, UC  

i U, do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i lo—alnych 
uródeJ zao”atrzenia i odbioru mediów oraz niezalew-
nych systemów infrastru—tury techniczne– ”ro–e—to-

wanych z zachowaniem wymogów i ”rocedur usta-

lonych w ”rze”isach odrębnych, realizowanych —osz-
tem i staraniem wnioskodawcy. 

 

§ 21.1. Ustala się zasadę zao”atrzenia zabudowy 

w wodę ”rzeznaczoną do s”owycia oraz celów uwyt-

—owych dostarczaną z istnie–ących i ”ro–e—towanych 
magistralnych sieci wodociągu —omunalnego syste-

mów wsi Sieroniowice i źimna Wód—a.  
2. Śostawę wody w obszarze ”lanu ”lanu–e się 

za”ewnić z ”lanowanych sieci magistralnych wo-

dociągu —omunalnego ”rowadzonych w ”asie dro-

gowym ulicy zbiorczej KDZ. 

3. W obrębie terenów ”rzeznaczenia ”odstawo-

wego na—azu–e się s”eJnić warun—i ”eJne– dostę”no-

`ci do sieci wodociągowych dla celów ”rzeciw”owa-

rowych o—re`lone w ”rze”isach odrębnych w s”ra-

wie ”rzeciw”owarowego zao”atrzenia w wodę oraz 
dróg ”owarowych. 
4. W ”rzy”ad—u lo—alizac–i obie—tów wodochJon-

nych, —tórych za”otrzebowanie na wodę z lo—alne– 
sieci wodociągu —omunalnego mowe ”rze—roczyć 
zapotrzebowanie 40 m3/dobę, do”uszcza się budowę 
wJasnego u–ęcia do celów uwyt—owych i ”oboru wo-

dy o—re`lonego w od”owiednim ”ozwoleniu wodno-

prawnym. 

 

§ 22.1. Ustala się zasadę od”rowadzania caJo-

`ci `cie—ów —omunalnych z ”lanowanej zabudowy 

magazynowe–, ”rodu—cy–ne– i usJugowe–, syste-

mami ”ro–e—towanych sieci wewnętrznych wraz  
z przepompowniami do komunalnych sieci kanali-

zac–i sanitarne– wsi Sieroniowice lub źimna Wód-

—a, a dale– ciągami —ole—torów do gminne– oczysz-

czalni `cie—ów w U–eudzie. 
2. Śo”uszcza się czasowe gromadzenie nieczy-

sto`ci ”Jynnych w zbiorni—ach bezod”Jywowych  

i wywowenia ”rzez u”rawnioną –ednost—ę do ”unk-

tu zlewnego oczyszczalni `cie—ów, do czasu reali-
zac–i sieci —analizac–i sanitarne– i ”rzyJączenia do 

niej lokalnych systemów gromadzenia nieczysto-

`ci. 
3. _cie—i ”rzemysJowe z zabudowy magazyno-

we–, ”rodu—cy–ne– i usJugowe– ｦ wody zuwyte na—a-

zu–e się oczyszczać na mie–scu ich ”owstawania do 

”arametrów zwy—Jych `cie—ów —omunalnych przed 

wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

§ 23.1. Ustala się zasadę od”rowadzania `cie-

—ów z wód o”adowych i rozto”owych z zainwe-

stowanych terenów ”lanowane– zabudowy maga-

zynowe–, ”rodu—cy–ne– i usJugowe– ”ochodzącej  

z o”adów z dachów, ”owierzchni utwardzonych, 
dróg, ”ar—ingów, do: 

1) ”ro–e—towane– za—Jadowe–, wewnętrzne– sieci 
kanalizacji deszczowej odprowadzanej do systemu 

gromadzenia, oczyszczania (separatory i zbiorniki 

retency–ne) i od”rowadzania wód deszczowych po 

ich oczyszczeniu do gruntu lub odbiorni—ów ”o-

wierzchniowych; 

2) alternatywnie, do planowanej komunalnej sieci 

kanalizacji deszczowej w przypadku jej realizacji; 

3) `cie—i z ”owierzchni zanieczyszczonych nale-

wy oczyszczać na mie–scu w se”aratorach ”rzed 
ich odprowadzeniem do kanalizacji lub innego od-

biornika. 

2. Śo”uszcza się odprowadzenie podczyszczo-

nych wód o”adowych i rozto”owych z terenu 
zabudowy magazynowe–, ”rodu—cy–ne– i usJugowej 

oraz terenów —omuni—ac–i, do lo—alnego systemu 

gromadzenia, oczyszczania, odparowywania lub 

rozsączania wód do gruntu, lub od”rowadzania do 

wskazanych w odrębnym ”ostę”owaniu odbiorni-

—ów ”owierzchniowych ｦ wód ”Jynących po za 

obszarem planu miejscowego, np. Ligocki Potok 

we wsi Sieroniowice lub potok Jaryszów—a we 
wsi źimna Wód—a. 

 

§ 24.1. Ustala się nastę”u–ące zasady gos”oda-

rowania odpadami i ich usuwania: 

1) gos”odar—ę od”adami innymi niw —omunalne, 

w tym: zJomem i surowcami wtórnymi, od”adami 

”rzemysJowymi, niebez”iecznymi i innymi niw nie-

bez”ieczne, na—azu–e się ”rowadzić staraniem wy-

twórcy od”adów zgodnie z wymogami ”rze”isów 
odrębnych; 

2) odpady komunalne na—azu–e się gromadzić 
czasowo w kontenerach usytuowanych w urzą-
dzonych miejscach na terenach zabudowy i pro-

wadzić segregac–ę tych od”adów, 
3) o”równianie ”o–emni—ów i —ontenerów, o—re-

`lonych w ”—t 1 ”owinno być ”rowadzone ”rzez 
s”ec–alistyczne sJuwby w zorganizowanym systemie 

oczyszczania obszaru, a od”ady nastę”nie wywowo-

ne na urządzone s—Jadowis—a od”adów oraz do 
”un—tów zbioru lub utylizac–i od”adów. 
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2. źa—azu–e się na terenie ”lanu mie–scowego 
s—Jadowania od”adów bytowych, lub od”adów 
radioaktywnych, organicznych i chemicznych oraz 

czasowego gromadzenia wszel—ich od”adów ”oza 
przeznaczonymi na te cele obiektami, zasobnikami 

lub kontenerami ustawionymi w zorganizowanych 

miejscach. 

 

§ 25.1. Ustala się, zasady zao”atrzenia w cie-

”Jo zabudowy magazynowe–, ”rodu—cy–ne– i usJu-

gowe– z lo—alnych uródeJ cie”Ja lub instalac–i cie”l-

nych wewnętrznego systemu ogrzewania budyn-

—ów, zorganizowanego –a—o ws”ólny, rozdzielny 

lub indywidualny staraniem inwestora.  

2. O—re`la się –a—o zasadę ogólną, uzys—iwanie 
cie”Ja dla celów grzewczych i technologicznych  
w o”arciu o ”aliwa ”Jynne lub gazowe (gaz bez-

przewodowy lub gaz ziemny dostarczany z sieci), 

s”alane w indywidualnych urządzeniach w s”osób 
nie ”owodu–ący ”rze—roczeL norm emis–i zanie-

czyszczeL do”uszczonych ”rze”isami odrębnymi 

lub w o”arciu o energię ele—tryczną. 
3. Śo”uszcza się zastę”czo, stosowanie indy-

widualnych wysokosprawnych, atestowanych 

—otJowni na ”aliwo staJe, —tórych technologia za-

pewnia zachowanie dopuszczalnych standardów 
emisy–nych, o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

 

§ 26.1. O—re`la się zasady zao”atrzenia w gaz 
przewodowy planowanej zabudowy magazynowej, 

techniczno - ”rodu—cy–ne– i usJugowe– z sieci ga-

zowe– dystrybucy–ne– `redniego lub nis—iego ci-

`nienia zrealizowane– ”rzez o”eratora zewnętrzne-

go w caJym obszarze SAG, zasilane– z istnie–ącego 
gazociągu wyso—iego ci`nienia ŚN 500 CN 4,0 
MPa relacji Zdzieszowice - Huta Katowice, prze-

biegającego ”o stronie ”óJnocne– w odlegJo`ci 300 
ｦ 700 m poza obszarem planu miejscowego. Do-

”uszcza się mowliwo`ć zasilania gazem z innych 

uródeJ lub —ierun—ów zasilania. 
2. O—re`la się mowliwo`ć dostawy gazu ziem-

nego ”rzez o”eratora zewnętrznego do obszaru 
planu miejscowego z usytuowanych poza obsza-

rem planu miejscowego stacji redukcyjno - pomia-

rowych I i II stopnia oraz jego zasilanie sieciami 

`redniego ci`nienia ”rowadzonymi w trasie ”lano-

wane– ulicy zbiorcze– KŚź lub równolegle do ”asa 
autostrady na terenach przeznaczenia podstawo-

wego za zgodą wJa`cicieli nieruchomo`ci na zasa-

dach ustalonych w § 14 ust. 7. 
3. Realizacja sieci gazowe– wraz z lo—alizac–ą 

stacji redukcyjno-pomiarowych, po stwierdzeniu 

zasadno`ci inwestowania wymaga uzys—ania od 
dostawcy gazu warun—ów technicznych ”rzyJą-
czenia o”racowania ”ro–e—tów budowlanych i uzy-

skania odpowiednich decyzji o pozwoleniu na bu-

dowę zgodnie z ”rze”isem odrębnym. 

§ 27.1. Ustala się zasadę zao”atrzenia w ener-

gię ele—tryczną ”lanowanych terenów zabudowy 

techniczno - ”rodu—cy–ne– i usJugowe–, zasilanej  

z istnie–ących i nowych urządzeL i obie—tów elek-

troenergetycznych projektowanych w systemie 

sieci ele—troenergetyczne– WN i _N, rozbudowa-

nym ”rzez wJa`ciciela sieci o nowe –e– odcin—i oraz 
stacje transformatorowe, odpowiednio do zapo-

trzebowania mocy zgJoszone– ”rzez odbiorów. 
2. Ustala się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę 

sieci i obie—tów wraz z urządzeniami i liniami _N  
o na”ięciu 15 —V, —tóre nalewy realizować na tere-

nach przeznaczenia podstawowego jako kontene-

rowe stacje transformatorowe lub stacje wbudo-

wane w obiekty oraz doziemne sieci kablowe,  

a w przypadkach technicznie uzasadnionych jako 

sieci na”owietrzne, sJuwące zao”atrzeniu w energię 
ele—tryczną terenów w granicach ”lanu mie–sco-

wego oraz terenów ”rzylegJych.  
3. Ustala się mowliwo`ć wydzielenia dziaJe— 

”rzeznaczonych ”od lo—alizac–ę nowych, niezbęd-

nych dla zasilania obszaru, kontenerowych stacji 

transformatorowych 15 kV wraz z dojazdem z 

drogi ”ubliczne– lub drogi wewnętrzne–, lo—alizo-

wanych ”rzez zarządcę sieci ele—troenergetyczne– 
na terenach przeznaczenia podstawowego cen-

trum logistycznego, za zgodą wJa`ciciela nieru-

chomo`ci na zasadach ustalonych w § 14 ust. 7. 
4. Celem ochrony ludzi przed promieniowaniem 

ele—tromagnetycznym nie–onizu–ącym na—azu–e się 
res”e—tować warun—i o—re`lone w § 9 ust. 5 
uchwaJy. 

 

§ 28.1. Ustala się zasadę wy”osawenia ”lano-

wane– zabudowy w sieci i ”rzyJącza teleinforma-

tyczne, prowadzone i rozbudowane przez operato-

rów o nowe, ”odziemne odcin—i sieci. 
2. Ustala się, dla ”otrzeb Jączno`ci bez”rzewo-

dowe–, mowliwo`ć lo—alizowania na terenach ”rze-

znaczenia ”odstawowego wiew antenowych oraz 
stac–i bazowych telefonii —omórkowej o mocach 

anten nadawczych montowanych na wysoko-

`ciach nie”owodu–ących zagroweL dla ludzi, po 

”rze”rowadzeniu wJa`ciwego ”ostę”owania o—re-

`lonego w ”rze”isach odrębnych o ochronie `ro-

dowis—a dla —tórych na—azu–e się res”ektować 
warun—i o—re`lone w § 9 ust. 5 uchwaJy. 

 

ŚziaJ IV  
Ustalenia szczegóJowe  
 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i za-

gospodarowania terenów 

 

§ 29.1. Śla gruntów na terenach oznaczonych 
na rysunku planu miejscowego symbolem  

1-P,UC,U,(T) ”oJowonych w obszarze ”lanu miej-

scowego, ustala się nastę”u–ące ”lanowane ”rze-
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znaczenie terenów oraz warun—i zabudowy i zago-

spodarowania: 

2. Przeznaczenie i fun—c–e terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa techniczno - produkcyjna w tym 

magazynowa - P, 

b) zabudowa usJug handlu wielkopowierzch-

niowego - UC, 

c) zabudowa usJug - U,  

2) ”rzeznaczenie i fun—c–e uzu”eJnia–ące:  
a) tereny i obiekty infrastruktury technicznej (T) 

jako fun—c–e towarzyszące w za—resie o—re`lonym 

w § 21 ｦ29, w tym obiekty takie, jak np.: stacja 

transformatorowa 15 kV, rozdzielnia elektryczna, 

stac–a ”omiarowa gazu, zbiorni— dla celów ”rze-

ciw”owarowych z ”om”ownią ”rzeciw”owarową, 

zbiornik retencyjny na wody opadowe wraz  

z ”om”ownią, baterie zbiorni—ów na gaz technicz-

ny, separatory substancji ropopochodnych, prze-

pom”ownie `cie—ów, it”. obie—ty lub urządzenia 
technicznego wy”osawenia terenów i budyn—ów, 

b) jako fun—c–e towarzyszące - drogi wewnętrz-
ne wraz z placami i miejscami postojowymi dla 

samochodów osobowych, cięwarowych, dostaw-

czych i autobusów, dla uwyt—owni—ów, —lientów, 
dostawców i ”racowni—ów usytuowane na terenie 
przeznaczenia podstawowego; 

3) rodzaje zabudowy ustalonej planem:  

a) ustala się wszel—ie rodza–e zabudowy od”o-

wiada–ące fun—c–om ”rzeznaczenia ”odstawowego 

i uzu”eJnia–ącego terenu, obe–mu–ące: budynki 

magazynowe z blokami biurowymi oraz budynki 

”rodu—cy–ne, budyn—i usJugowe, biurowe, s—Jado-

we itp. oraz budynki techniczne, budowle i insta-

lac–e technologiczne oraz urządzenia budowlane 

towarzyszące, 
b) na terenach 1-P,UC,U(T), zalecane jest kom-

pleksowe zagospodarowanie caJego obszaru ”rzez 
–ednego lub —il—u inwestorów w o”arciu o ”ro–e—ty 
zagos”odarowania terenów, wza–emnie s—oordy-

nowane i uzgodnione w zakresie zewnętrznych 
”owiązaL —omuni—acy–nych i infrastru—tury; 

4)  zagos”odarowanie terenu, obe–mu–ące usta-

lone, dopuszczone i zalecane elementy: 

a) wewnętrzna —omuni—ac–a —oJowa za”ewnia–ąca 
do–azd i do–`cia ”iesze z ulic i dróg ”ublicznych lub  

z terenów sąsiednich, manewrowanie, dostawy  
i odbiór towarów oraz ”ar—owanie ”o–azdów samo-

chodowych,  

b) rozwiązanie —omuni—ac–i wewnętrzne– w gra-

nicach terenów zabudowy magazynowe–, ”roduk-

cy–ne– lub usJugowe– winno umowliwiać w–azdy  
i wy–azdy samochodów osobowych, dostawczych, 

cięwarowych oraz autobusów, ”rzodem ”o–azdu na 
drogę ”ubliczną lub drogę wewnętrzną na ”rzyle-

gJych terenach sąsiednich, 
c) ”ublicznie dostę”ne zewnętrzne oraz za—Ja-

dowe wewnętrzne, utwardzone ”lace i mie–sca 
”osto–owe dla samochodów osobowych, dostaw-

czych i cięwarowych w ilo`ciach wg ”otrzeb funk-

c–onalnych inwestora i ws—auni—ów ustalonych  
w planie miejscowym, 

d) maJa archite—tura, zieleL ozdobna, re—reacyj-

na i izolacy–na wzdJuw granic terenu, ogrodzenie, 

place gospodarcze z miejscami na kontenery do 

czasowego gromadzenia od”adów, 
e) zieleL izolacy–na ｦ drzewa i krzewy, oraz 

skarpy i nasypy ziemne formowane lub ekrany 

akustyczne instalowane w przypadku potrzeby 

za”ewnienia izolac–i a—ustyczne– terenów ”roduk-

cyjno-technicznych i usJugowych od drogi —ra–owej 

lub autostrady;  

f) tereny wylesieL (Zw) jako tereny istniejących 

lasów ”rzeznaczone na cele niele`ne dopuszczone 

do wylesienia i zagospodarowania jako tereny 

planowanego przeznaczenia lub zalecone do za-

chowania drzewostanu na cele urządzenia za—Ja-

dowe– zieleni wewnętrzne– –a—o ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej, 

g) urządzenia i obie—ty towarzyszące: obie—ty, 
sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicznej, w tym 

o`wietlenie terenu, 

h) ustala się wszyst—ie ”rzyJącza sieciowe –a—o 
”odziemne; do”uszcza się ”rowadzenie sieci elek-

troenergetycznych i technologicznych ponad tere-

nem w s”osób nieutrudnia–ący —omuni—ac–i, zaleca 

się wbudowanie urządzeL technicznych w budynki 

usJugowe lub —ubaturowe obie—ty trwaJe; 
5)  do”uszczone dziaJania inwestycy–ne, obej-

mu–ące:  
a) budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę, odbudowę budyn—ów i obie—tów 
podstawowe– i uzu”eJnia–ące– fun—c–i terenu, ”rzy 
zachowaniu zasad zagos”odarowania i ws—auni-

—ów zabudowy ustalonych planem miejscowym, 

b) budowę, ”rzebudowę i remonty obie—tów  
i urządzeL budowlanych towarzyszących, w tym: 
sieci i ”rzyJączy uzbro–enia technicznego terenu, dróg 
wewnętrznych, do–azdów, ”ar—ingów, zieleni i ogro-

dzeL. 
3.  Warun—i obsJugi —omuni—acy–ne–:  
1) ustala się ”lanowane do–azdy i do–`cia do te-

renów 1-P,UC,U(T), nowymi zjazdami z planowa-

nych ulic, oznaczonych symbolami: 

a) z ulicy klasy zbiorczej 1-KDZ ｦ ”rzylegJe– od 
”óJnocy:  
- zjazdami publicznymi ｦ wjazdami - wyjazdami 

na teren, obsJugu–ącymi trans”ort towarowy  
i osobowy, usytuowanymi w odlegJo`ciach o—re-

`lonych na rysun—u ”lanu mie–scowego lub innych 
uzgodnionych z zarządcą drogi,  
- do”uszcza się z–azdy indywidualne dla celów 

obsJugi techniczne– i ”rzeciw”owarowe–, w odlegJo-

`ciach do”uszczonych za zgodą zarządcy drogi; 
b) z ulicy klasy dojazdowej KDD ｦ ”rzylegJe– od 

wschodu:  
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- zjazdami publicznymi i indywidualnymi ｦ ob-

sJugu–ącym trans”ort towarowy i osobowy,  
w odlegJo`ciach bez ograniczeL uzgodnionych  

z zarządcą drogi i od”owiednimi wJa`cicielami 
terenu; 

2) o—re`la się na rysun—u ”lanu mie–scowego 
orientacy–nie, zalecane —ierun—i i mie–sca z–azdów  
i wJączenia dróg wewnętrznych, do —tórych mogą 
być nawiązane elementy wewnętrznego u—Jadu 

komunikacyjnego projektowanego na podstawie 

projektu zagospodarowania terenu; 

4. Warun—i ochrony `rodowis—a:  
ustala się obowiąze— stosowania zasad ochrony 

`rodowis—a o—re`lonych w § 9 oraz zachowania 
do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodo-

wiska ustalonych w przepisach odrębnych. 

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabyt—ów, ustala się w za—resie: obowiąz—u 
utrzymania ogólnych zasad o—re`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych oraz ustaleL § 11 uchwaJy. 
6. Warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 

nastę”u–ąco: 
1) ”odziaJy, Jączenie i wydzielanie dziaJe— na te-

renach 1-P,UC,U(T), ustala się do—onywać w 
oparciu o koncepcje i projekty zagospodarowania 

terenów; 
2) do”uszcza się scalenie wszyst—ich terenów 

lub wydzielenie czę`ci terenów –a—o samodzielnych 

dziaJe— mowliwych do zabudowy ”rzez równych 

inwestorów stosu–ąc się do rodza–u ”rzeznaczenia 

terenów i warun—ów ustalonych w ”lanie miej-

scowym; 

3) zabrania się na terenach 1-P,UC,U(T), wy-

dzielania dziaJe— ”rzylega–ących na dJugo`ci frontu 
do zewnętrznych ulic obsJugu–ących, w s”osób 
—tóry uniemowliwiaJby dostę” —omuni—acy–ny do 
dziaJe— ”oJowonych w gJębi terenu, bez wydzielenia 

ulic ”ublicznie dostę”nych lub dróg wewnętrznych 
za”ewnia–ących ta—i dostę” do wszyst—ich tere-

nów; 
4) nalewy stosować się do zasad ”odziaJu i Ją-

czenia terenów o—re`lonych w § 13 i 14 uchwaJy. 
7. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy 

oraz zagos”odarowania terenów 1-P,UC,U(T), ustala 

się nastę”u–ąco: 
1) ws—auni—i zabudowy na terenie brutto: 
a) Jączną ”owierzchnię zabudowy wszyst—ich 

budyn—ów na terenie nie ”rze—racza–ącą 60% po-

wierzchni terenu, 

b) ”owierzchnię terenu ”od drogi wewnętrzne, 
drogi ”owarowe, ”ar—ingi i ”lace manewrowe, 
chodniki lub inne powierzchnie utwardzone dla 

terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego P, UC i U 

jako nieprzekracza–ącą 40% powierzchni terenu; 

c) dopuszcza się Jączne bilansowanie ”o-

wierzchni o—re`lonych w lit. a i b,  

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni terenu; 

2)  ws—auni—i ilo`ci mie–sc ”ar—ingowych usytu-

owanych na terenie lub dziaJce, nalewy stosować 
odpowiednio do rodza–u zabudowy wg § 19;  

3)  parametry i gabaryty zabudowy na terenach 

1-P,UC,U(T), ustala się nastę”u–ąco: 
a) wyso—o`ci obie—tów:  
- budowanych, przebudowywanych i nadbudo-

wywanych budyn—ów magazynowych, ”rodu—cyj-

nych i usJugowych od ”owierzchni terenu - wyso-

—o`ć caJ—owita do 25,0 m,  
- wyso—o`ć budyn—ów ”omocniczych i tech-

nicznych - wyso—o`ć caJ—owita do 10,0 m, 
- wyso—o`ci budyn—ów, budowli oraz instalac–i  

i urządzeL sytuowanych na terenie i na budyn-

—ach, w tym zna—ów re—lamowych firmy, uzasad-

nioną udo—umentowanymi potrzebami funkcjonal-

nymi lub technologicznymi - nie ogranicza się, 
b) szero—o`ci obie—tów:  
- szero—o`ci elewac–i frontowe– - nowych bu-

dyn—ów magazynowych, ”rodu—cy–nych usJugo-

wych oraz budyn—ów ”omocniczych i technicz-

nych - nie ogranicza się,  
- zaleca się stosowanie u–ednoliconych standar-

dów wymiarów i formy elewac–i w zagos”odaro-

waniu z terenami sąsiednimi ｦ nie ogranicza się; 
4) forma i cechy dachów oraz usytuowanie bu-

dyn—ów: 
a) dachy budyn—ów magazynowych, ”roduk-

cy–nych, usJugowych, garawowych, ”omocniczych 
- nis—ie, dwus”adowe o –edna—owym —ącie nachy-

lenia ”oJaci lub ”Jas—ie, —ryte materiaJem nieroz-

”rzestrzenia–ącym ognia, 
- na budynkach projektowanych dachy niskie,  

o nachyleniu ”oJaci dachowych do 20º lub dachy 

”Jas—ie; do”uszcza się wszyst—ie formy `wietlików 
dachowych,  

- na budynkach pomocniczych, technicznych  

i garawach dachy nis—ie lub ”Jas—ie; do”uszcza się 
dachy dwus”adowe lub dachy ”ul”itowe nawiązu-

–ące formą i geometrią do dachów budyn—ów  
w sąsiedztwie;  
- zaleca się na budyn—ach o roz”ięto`ci więk-

szej niw 15,0 m - dachy ”Jas—ie lub nis—ie dachy 
dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci do 15º, —ryte 
blachą lub innym materiaJem nieroz”rzestrzenia–ą-
cym ognia, 

b) do”uszcza się indywidualne formy dachów, 
uzasadnione fun—c–ą i formą budyn—ów oraz do-

stosowane kompozycyjnie do zabudowy sąsied-

niej, 

c) —ierune— u—Jad bryJ i frontowych elewac–i bu-

dyn—ów: 
- na terenach 1-P,UC,U(T) kierunek usytuowa-

nia gJównych budyn—ów zaleca się –a—o równole-

gJy lub ”rosto”adJy do autostrady lub granic istnie-

–ących dziaJe— gruntowych, o—re`lonych na rysun-

—u ”lanu mie–scowego z toleranc–ą odchylenia 
10%, 
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- do”uszcza się inny u—Jad bryJ i elewac–i uza-

sadniony indywidualnie w projekcie budowlanym. 

8.  Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”u–ąco: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych budyn—ów, sytuowanych od 
strony ”rzylega–ących ulic, ”oJowonych na terenach 

przeznaczenia podstawowego o funkcji P, UC i U 

w odlegJo`ciach o—re`lonych w § 10 ust. 4;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) do”uszcza się zagos”odarowanie terenów  
w pasach pomiędzy granicami terenów a liniami 
zabudowy elementami zagospodarowania naziem-

nego i podziemnego, parkingami, podjazdami, doj-

`ciami i zielenią drzew, —rzewów i wywo”Jotów, 
zachowu–ąc odlegJo`ci od –ezdni ”rzylegJych ulic 
o—re`lone w ”rze”isie odrębnym, 

b) dopuszcza się lo—alizac–ę w ”asach terenu 
o—re`lonych wywe– ”od lit. a, obie—tów ”omocni-

czych zagospodarowania, takich jak np.: portiernie 

i wartownie parterowe przy wjazdach i wej`ciach, 
masztów zna—ów re—lamowych, maJe– archite—tu-

ry, oraz technicznego uzbrojenia i wy”osawenia 
terenu, j. np.: kontenerowe, parterowe stacje 

transformatorowe, nadziemne zbiorniki wody, 

pompownie, wiaty na rowery i motocykle, itp. 

obie—ty towarzyszące, 
c) ogrodzenia frontowe od strony ulicy zbiorczej 

1-KDZ oraz od strony autostrady i drogi krajowej 

nalewy wznosić –a—o awurowe nie”rze—racza–ące 
wyso—o`ci 2,4 m; do”uszcza się wzdJuw ogrodzeL 
nasadzenia wywo”Jotów lub sz”alerów drzew; 
za—azu–e się stosowania ”refabry—atów welbeto-

nowych; nie ustala się ograniczeL dla ogrodzeL 
wewnętrznych. 

9.  Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne–, o—re`la się 
wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów o—re`lonych w § 21 ｦ29 uchwaJy, —tóre 
na terenach 1-P,UC,U(T) zaleca się ”lanować –a—o 
systemy kompleksowe, uwzględnia–ąc zewnętrzne 
”owiązania dla za”ewnienia dostawy i odbioru 
mediów z terenów ”lanowanego zainwestowania 

oraz terenów ”oJowonych na ”rzylega–ących obsza-

rach we wsiach źimna Wód—a i Sieroniowice. 

 

§ 30.1. Śla gruntów na terenach oznaczonych 
na rysunku planu miejscowego symbolami:  

2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) ”oJowonych w obsza-

rze ”lanu mie–scowego, ustala się nastę”u–ące 
planowane ”rzeznaczenie terenów oraz warun—i 
zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i fun—c–e terenu, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - docelowe:  

a) zabudowa techniczno-produkcyjna - P, 

b) zabudowa usJug handlu wielkopowierzch-

niowego - UC, 

c) zabudowa usJug ｦ U; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące  
a) tereny i obiekty infrastruktury technicznej (T) 

jako fun—c–e towarzyszące w za—resie o—re`lonym 

w § 21 ｦ 29; 

3) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) ustala się, na terenach 2-P,UC,U,(T) i 3-P, 

UC,U,(T) czasowy zakaz zabudowy odpowiadającej 

funkcjom przeznaczenia podstawowego terenu ｦ 

realizac–ę ta—ie– zabudowy do”uszcza się, wyJącznie 
jako docelową —om”le—sową realizac–ę zabudowy  
i zagos”odarowania Jącznie z terenami ”rzylega–ący-

mi od ”óJnocy, ”oJowonymi ”oza obszarem ”lanu 
miejscowego, po ich przeznaczeniu na cele zainwe-

stowania do—onanym w trybie odrębnego ”lanu 
miejscowego, 

b) na terenach 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T)  

w ”rzy”ad—u zaistnienia na ”rzylegJych od ”óJnocy 
terenach rolniczych ”rawnych warun—ów zabudo-

wy i zagospodarowania, wymagany jest ujednoli-

cony s”osób sytuowania gJównych budyn—ów 
magazynowych, ”rodu—cy–nych i usJugowych oraz 
budyn—ów i budowli towarzyszących na ”rzyle-

gJych dziaJ—ach wg zasad o—re`lonych w § 10 
uchwaJy, 

c) do”uszcza się warun—owo na terenach  
2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) z ”ominięciem ustaleL 
pkt 2 lit. a i b - realizac–ę uzu”eJnia–ącego ”rzezna-

czenia terenów w za—resie zabudowy pojedyn-

czych obie—tów infrastruktury technicznej oraz 

budyn—ów usJugowych ”rzy zachowaniu ”ozosta-

Jych ustaleL ”lanu mie–scowego;  
4)  zagospodarowanie terenu, dla zabudowy 

dopuszczonej warunkowo w pkt 2 lit. c, obejmują-
ce: 

a) wewnętrzna —omuni—ac–a —oJowa za”ewnia-

–ąca do–azd i do–`cia ”iesze z ulic i dróg ”ublicz-

nych z terenów sąsiednich oraz ”ar—owanie ”o–az-

dów samochodowych,  
b) rozwiązanie —omuni—ac–i wewnętrzne– w gra-

nicach terenów zabudowy winno umowliwiać 
w–azdy i wy–azdy samochodów osobowych, do-

stawczych, cięwarowych, przodem pojazdu na 

drogę ”ubliczną lub drogę wewnętrzną na ”rzyle-

gJych terenach sąsiednich, 
c) mie–sca ”osto–owe dla samochodów osobo-

wych i dostawczych w ilo`ciach wg ”otrzeb funk-

c–onalnych inwestora i ws—auni—ów ustalonych  

w planie miejscowym, 

d) maJa archite—tura, zieleL izolacy–na i ozdob-

na, wzdJuw granic terenu, ogrodzenie, ”lace go-

spodarcze z miejscami na kontenery do czasowego 

gromadzenia od”adów, 
e) urządzenia i obie—ty towarzyszące: obie—ty, 

sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne–, w tym 
o`wietlenie terenu, 

f) ustala się wszyst—ie ”rzyJącza sieciowe –a—o 
”odziemne; do”uszcza się ”rowadzenie sieci tech-

nologicznych ”onad terenem w s”osób nieutrud-

nia–ący —omuni—ac–i, zaleca się wbudowanie urzą-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 65 – 4744 – Poz. 1077 

 

dzeL technicznych w budyn—i usJugowe lub —uba-

turowe obiekty trwaJe; 
5)  do”uszczone dziaJania inwestycy–ne, obej-

mu–ące:  
a) budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę, odbudowę budyn—ów i obie—tów 
uzu”eJnia–ącej funkcji terenu, 

b) budowę, ”rzebudowę, i remonty obie—tów  
i urządzeL towarzyszących, w tym do–azdów, ”ar-

—ingów i zieleni, ”rzy zachowaniu zasad zagos”o-

darowania i ws—auni—ów zabudowy ustalonych 
planem miejscowym. 

3.  Warun—i obsJugi —omuni—acy–ne–:  
1)  ustala się ”lanowane do–azdy i do–`cia do 

terenów 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T) nowymi zjaz-

dami z ”rzylegJe– od ”oJudnia ulicy —lasy zbiorcze– 
1-KDZ:  

- publicznymi wjazdami - wyjazdami z zalece-

niem usytuowania w nawiązaniu do w–azdów na 
tereny 1-P,UC,U,(T), 

- z–azdy indywidualne dla celów obsJugi tech-

niczne– i ”rzeciw”owarowe ”owinny być usytu-

owane za od”owiednią zgodą zarządcy drogi  
1-KDZ; 

2)  o—re`la się na rysun—u ”lanu mie–scowego 
orientacy–ne mie–sca z–azdów i wJączenia ulic we-

wnętrznych, do —tórych nalewy nawiązać elementy 

wewnętrznego u—Jadu —omuni—acy–nego ”ro–e—to-

wanego na podstawie projektu zagospodarowania 

terenu; 

4. Warun—i ochrony `rodowis—a:  
ustala się obowiąze— stosowania zasad ochrony 

`rodowis—a o—re`lonych w § 9 oraz zachowania 

do”uszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodo-

wis—a ustalonych w ”rze”isach odrębnych. 

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabyt—ów, ustala się w za—resie: obowiąz—u 
utrzymania ogólnych zasad o—re`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych oraz ustaleL § 11 uchwaJy. 

6. Warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 
nastę”u–ąco: 

1) ”odziaJy, Jączenie i wydzielanie dziaJe— na te-

renach 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T), ustala się 
do—onywać wyJączne w o”arciu —om”le—sowy 
”lan zagos”odarowania terenów na ”rzylegJych od 
”óJnocy terenach rolniczych w ”rzy”ad—u zaistnie-

nia ”rawnych warun—ów ich zabudowy i zagos”o-

darowania; 

2)  zabrania się na terenach 2-P,UC,U,(T) i  

3-P,UC,U,(T), wydzielania dziaJe— ”rzylega–ących 
na dJugo`ci frontu do zewnętrznych ulic obsJugu-

–ących, w s”osób —tóry uniemowliwiaJby dostę” 
komunikacyjny do dziaJe— ”oJowonych ”o stronie 
”óJnocne– ”oza granicą ”lanu mie–scowego, bez 
wydzielenia ulic publicznie dostę”nych lub ulic 
wewnętrznych za”ewnia–ących ta—i dostę” do 
terenów ”rzylegJych od ”óJnocy; 

3)  nalewy stosować się do zasad ”odziaJu i Ją-
czenia terenów o—re`lonych w § 13 i 14 uchwaJy. 

7. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów 2-P, 

UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T), ustala się nastę”u–ąco: 
1) ws—auni—i zabudowy na terenie brutto: 
a) Jączną ”owierzchnię zabudowy wszyst—ich 

budyn—ów i budowli na terenie nie”rze—racza–ącą 
60% powierzchni terenu, 

b) ”owierzchnię terenu ”od drogi wewnętrzne, 
drogi ”owarowe, ”ar—ingi i ”lace manewrowe dla 
terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego P, UC i U 

–a—o nie”rze—racza–ącą 30% ”owierzchni terenu;  

c) do”uszcza się Jączne bilansowanie ”o-

wierzchni o—re`lonych w lit. a i b,  

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 10% ”owierzchni terenu; 

2) ws—auni—i ilo`ci mie–sc ”ar—ingowych usytu-

owanych na terenie lub dziaJce, nalewy stosować 
odpowiednio do rodza–u zabudowy wg § 19;  

3)  parametry i gabaryty zabudowy dopuszczo-

nej na terenach 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T): 

a) wyso—o`ci obie—tów:  
- budowanych, przebudowywanych i nadbudo-

wywanych budyn—ów ”omocniczych i usJugowych 

- wyso—o`ć caJ—owita do 10,0 m,  
- wyso—o`ć budyn—ów technicznych - wyso-

—o`ć caJ—owita do 5,0 m, 
- wyso—o`ci budowli oraz instalac–i i urządzeL, 

w tym zna—ów re—lamowych firmy, sytuowanych 
na terenie i na budyn—ach, uzasadnioną udo—u-

mentowanymi potrzebami funkcjonalnymi lub 

technologicznymi - nie ogranicza się, 
b) szero—o`ci obie—tów:  
- szero—o`ci elewac–i frontowe– - nowych bu-

dyn—ów ”rodu—cy–no-technicznych i usJugowych ｦ 

nie ogranicza się,  
- zaleca się stosowanie u–ednoliconych standar-

dów wymiarów i formy elewac–i w zagos”odaro-

waniu z terenami sąsiednimi; 
4) forma i cechy dachów oraz usytuowanie bu-

dyn—ów: 
a) dachy budyn—ów technicznych i usJugowych 

- niskie, dwus”adowe o –edna—owym —ącie nachy-

lenia ”oJaci lub ”Jas—ie, —ryte materiaJem nieroz-

”rzestrzenia–ącym ognia: 
- na budynkach projektowanych dachy niskie, 

dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych do 
20º lub dachy ”Jas—ie; do”uszcza się wszyst—ie 
formy `wietli—ów dachowych,  

- na budyn—ach technicznych i usJugowych da-

chy nis—ie, dwus”adowe nawiązu–ące formą i 
geometrią do dachów budyn—ów w sąsiedztwie; 
do”uszcza się dachy ”ul”itowe;  
- zaleca się na budyn—ach o roz”ięto`ci więk-

sze– niw 15,0 m - dachy ”Jas—ie lub dwus”adowe 

dachy nis—ie o nachyleniu ”oJaci do 15º, —ryte 
materiaJem nie roz”rzestrzenia–ącym ognia, 
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b) do”uszcza się indywidualne formy dachów 
uzasadnione fun—c–ą budyn—ów i dostosowane 
kompozycy–nie do zabudowy sąsiednie–, 

c) u—Jad bryJ i frontowych elewac–i budyn—ów: 

- na terenach 2-P,UC,U,(T) i 3-P,UC,U,(T), usta-

la się –a—o równolegJy lub ”rosto”adJy do linii usy-

tuowania pasa drogowego ulicy zbiorczej 1-KDZ, 

o—re`lonych na rysun—u ”lanu mie–scowego z tole-

rancja odchylenia 10%, 

- do”uszcza się inny bryJ i elewac–i uzasadniony 

indywidualnie w projekcie budowlanym w nawią-
zaniu do u—Jadu dachów budyn—ów na terenach 

sąsiednich. 
8.  Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych nadziemnych budyn—ów, sytu-

owanych od strony przylegających ulic, ”oJowo-

nych na terenach przeznaczenia podstawowego - 

ustala się w odlegJo`ciach o—re`lonych w § 10 
ust. 4:  

a) dla terenu 2-P,UC,U,(T) - linia zabudowy bu-

dyn—ów ”rzeznaczenia ”odstawowego ”rzebiega 

w odlegJo`ci 20,0 m od linii rozgranicza–ące– ”as 
ulicy 1-KDZ i –est ”oJowona ”oza ”óJnocną granicą 
planu miejscowego, 

b) dla terenu 3-P,UC,U,(T) - linia zabudowy bu-

dyn—ów ”rzeznaczenia ”odstawowego ”rzebiega: 

- w odlegJo`ci 20,0 m od linii rozgranicza–ące– 
pas ulicy 1-KDZ i –est czę`ciowo ”oJowona ”oza 
”óJnocną granicą ”lanu mie–scowego, 
- w odlegJo`ci 30,0 m od linii rozgranicza–ące– 

”as drogowy Jącznicy węzJa 1-KDGP; 

2) ustalenia regulacyjne:  

a) do”uszcza się na terenach 2-P,UC,U,(T)  

i 3-P,UC,U,(T), zagos”odarowanie terenów w ”a-

sach ”omiędzy granicami terenów a liniami zabu-

dowy elementami zagospodarowania naziemnego, 

parkingami, podjazdami, do–`ciami i zielenią drzew, 
—rzewów i wywo”Jotów, zachowu–ąc odlegJo`ci od 
–ezdni ”rzylegJych ulic o—re`lone w ”rze”isie od-

rębnym, 
b) do”uszcza się lo—alizac–ę w ”asach terenu 

o—re`lonych wywe– ”od lit. a, obie—tów ”omocni-

czych zagospodarowania, takich jak np.: parterowe 

portiernie i wartownie przy wjazdach i wej`ciach, 
parterowe budynki handlowe i gastronomiczne, znaki 

reklamowe w dopuszczonych odlegJo`ciach od –ezdni 
ulic, obiekty maJe– archite—tury oraz technicznego 
uzbro–enia i wy”osawenia terenu, –. n”.: —ontenero-

we, parterowe stacje transformatorowe, nadziemne 

zbiorniki wody, pompownie, wiaty na rowery i mo-

tocy—le, it”. obie—ty towarzyszące, 
c) ogrodzenia frontowe od strony ulicy zbiorczej 

1-KŚź oraz od strony drogi —ra–owe– nalewy wzno-

sić –a—o awurowe nie ”rze—racza–ące wyso—o`ci 2,0 m; 

do”uszcza się wzdJuw ogrodzeL nasadzenia wywo-

”Jotów lub sz”alerów drzew; za—azu–e się stoso-

wania ”refabry—atów welbetonowych; nie ustala 

się ograniczeL dla ogrodzeL wewnętrznych. 

§ 31.1. Śla terenu gruntów le`nych lub rol-

nych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego 

symbolami: 1-ZL, 2-ZL i 3-ZL ”oJowonych w obsza-

rze ”lanu mie–scowego, ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie i funkcje terenu - ustala się 
przeznaczenie podstawowe: tereny lasów źL; 

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) istnie–ące tereny lasów 1-ZL i 2-ZL, w grani-

cach ustalonych ”lanem mie–scowym nalewy utrzy-

mać w dotychczasowym ”rzeznaczeniu i uwyt—owa-

niu, –a—o lasy ”ozosta–ące we wJadaniu ”rywatnym;  
2) ”lanowany teren lasów 3-ZL, na gruntach rol-

niczych w granicach ustalonych planem miejscowym 

nalewy ”rzeznaczyć ”od zalesienie i uwyt—ować, –a—o 
lasy ”ozosta–ące we wJadaniu ”rywatnym. 

4. Dopuszczenia i ograniczenia zainwestowa-

nia: 

1) ustala się na terenach 1-ZL, 2-ZL i 3-ZL - 

prowadzenie, utrzymanie, odtwarzanie i eksploata-

c–ę istnie–ących u”raw le`nych w s”osób o—re`lo-

ny w ”lanach urządzenia lasów s”orządzonych wg 
”rze”isów odrębnych; 

2) tereny 1-ZL, 2-ZL i 3-ZL są wyJączone s”od 
zabudowy oraz wznoszenia budowli technicznych 

nie związanych z gos”odar—ą le`ną, ta—ich –a— n”.: 
masztów radiowych, wiatra—ów, mogących ogra-

niczyć ustalone ”lanem mie–scowym ”rzeznaczenie 

terenów;  
3) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbu-

dowę terenowych budowli sJuwących gos”odarce 
le`ne–, ta—ich –a— n”.: wiewe antenowe lub sygna-

Jowe, o—re`lone w ”lanach urządzenia lasów; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci 

infrastru—tury techniczne– oraz urządzenia i obie—ty 
towarzyszące, lo—alizowane w s”osób nienarusza–ą-
cy u”raw le`nych za zgodą zarządcy terenu;  

5) zaleca się na terenach 3-ZL stosować nasa-

dzenia zieleni z gatun—ów ”ochodzenia rodzimego. 

5. Warun—i ochrony `rodowis—a:  
ustala się na terenach 1-ZL, 2-ZL i 3-ZL obo-

wiąze— stosowania od”owiednich warun—ów 
ochrony ”rzyrody i ochrony `rodowis—a o—re`lo-

nych wg ”rze”isów odrębnych. 
6. źa—az do—onywania ”odziaJów dla wydziele-

nia nowych dziaJe— o innym ”rzeznaczeniu, za 
wy–ąt—iem terenów ”od obie—ty i urządzenia infra-

stru—tury o—re`lone w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. ObsJuga —omuni—acy–na terenów lasów  
1) 1-ZL i 2-ZL od planowanej ulicy 1-KDZ;  

2) dojazd do terenu 3-ZL z istnie–ących dróg: 
rolnicze– i gos”odarcze– autostrady ”oJowonych na 
”rzylega–ących terenach ”oza obszarem ”lanu 
miejscowego. 

3) oraz planowanej drogi 1-KDD. 

8. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne:  

1) nie ustala się linii zabudowy na terenach la-

su, u”raw le`nych i nasadzeL zieleni, 
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2) ”rzy lo—alizac–i obie—tów i urządzeL infra-

struktury dopuszczonych na terenach lasu, nalewy 
zachować odlegJo`ci od –ezdni ulic oraz od tere-

nów i urządzeL autostrady o—re`lone w ”rze”isach 
odrębnych. 

9. Cechy planowanego zagospodarowania tere-

nu, ustala się nastę”u–ąco:  
1) granice terenów 1-ZL, 2-ZL i 3-ZL ustala się 

utrzymać wg rysun—u ”lanu mie–scowego, 

2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
–a—o u”rawy le`ne ｦ co najmniej 95%; dopuszcza 

się do 5% terenów na obie—ty i urządzenia infra-

struktury technicznej lub dla potrzeb gospodarki 

le`ne–. 
10. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury technicznej dopuszczo-

nych na terenach lasu wg ”rze”isów odrębnych, 

ustala się uwzględnia–ąc § 21 ｦ 29 uchwaJy.  
 

ŚziaJ V 

Przepisy koLcowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia koLcowe  
 

§ 32. W granicach terenów ob–ętych zmianami 
w ninie–szym ”lanie mie–scowym tracą moc obo-

wiązu–ącą:  
1) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszarów stref a—tywno`ci gos”odar-

czej w rejonie autostrady A-4, ”o –e– ”óJnocne– 
stronie i w rejonie drogi krajowej (E-40) Nr 88 po 

jej zachodniej stronie (rysunek planu nr 3) uchwa-

lony uchwaJą Nr XLIV/241/2002 Rady Mie–s—ie– w 
U–eudzie z dnia 25 lutego 2002 r., ogJoszoną w 
Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego 
Nr 32, poz. 487 - w caJym obszarze;  

2) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
Sieroniowice uchwalony uchwaJą Nr XXIII/ 
102/2004 Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 6 li”ca 
2004 r., ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa O”ols—iego Nr 64, ”oz. 1707 - w czę-
`ci obszaru; 

3) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego w Gminie U–azd dla czę`ci terenów wsi 
źimna Wód—a uchwalony uchwaJą Nr XXIII/ 
101/2004 Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 6 li”ca 
2004 r., ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa O”ols—iego Nr 64, ”oz. 1707 - w czę-
`ci obszaru,  
w za—resie ”rzedstawionym w te—`cie uchwaJy  
i w rysunku planu miejscowego na mapie w skali 

1: 2000. 

§ 33.1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lo—alnym, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy U–azd za”isanymi w ”lanie mie–scowym, są: 

1) w u—Jadzie dróg zewnętrznych: 
a) budowa drogi klasy zbiorczej, docelowo jako 

ulicy na odcinku oznaczonym 1-KDZ, o przekroju 

drogowym 1 x 2, docelowo o przekroju ulicznym  

1 x 4 lub 2 x 2, wg planowanej trasy na przezna-

czonych pod pas drogowy gruntach rolnych i le-

`nych, o Jączne– dJugo`ci o—. 1,0 —m, oraz budowa 
magistralnych sieci i obie—tów uzbro–enia wod.-
—an. o dJugo`ci o—. 1000 mb, 

b) budowa wJączenia ”lanowane– ulicy zbiorczej 

1-KŚź do drogi —ra–owe– nr 88, w czę`ci ”oJowone– 
na terenie oznaczonym 1-KDGP oraz w czę`ci 
”oza ”óJnocną granicą ”lanu miejscowego: 

- –a—o Jącznica drogowa –edno–ezdniową 1 x 2, 

wy”rowadzona ”o stronie ”óJnocne– w ”oziomie 
terenu i wJączoną s—rzywowaniem rozszerzonym 
do drogi krajowej, 

- realizac–a caJe– Jącznicy, w tym na terenach 
”oza ”óJnocną granicą ”lanu mie–scowego, ”owin-

na być ”rowadzona w ”rocedurze opartej o przepi-

sy odrębne; 
2) w u—Jadzie dróg obsJugu–ących:  
budowa ulicy klasy dojazdowej KDD, o dJugo`ci 

o—. 0,6 —m oraz budowa sieci i obie—tów uzbro–e-

nia wod.-—an. o dJugo`ci o—. 700 mb za—oLczone– 
zawrotnicą o `rednicy 24 m. 

2. Wy—onanie zadaL o—re`lonych w ust. 1 i re-

alizac–a inwestyc–i ”owinna ”rzebiegać eta”owo  
w —ole–no`ci ”otrzeb zagos”odarowywania tere-

nów ”rzeznaczenia ”odstawowego. 
 

§ 34. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 35. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego oraz na 
stronie internetowej Gminy Ujazd. 

 

§ 36. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa O”ols—iego.  

 

Przewodniczący 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

Jan KaJuwny 
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ZaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIII/217/09 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 ”óun. zm.) 
Rada Mie–s—a w U–eudzie ”o za”oznaniu się z roz-

strzygnięciem Burmistrza U–azdu z dnia 15 czerw-

ca 2009 r. stwierdza i rozstrzyga, co następuje: 

 

§ 1. Pro–e—t mie–scowego ”lanu zagos”odarowa-

nia przestrzennego terenu dla czę`ci terenów wsi 
Sieroniowice i źimna Wód—a zostaJ wyJowony do 
”ublicznego wglądu w dniach od 4 ma–a do 25 ma–a 
2009 r.; uwagi i wnios—i mowna byJo s—Jadać w ter-

minie do 9 czerwca 2009 r., dyskusja publiczna 

zostaJa ”rze”rowadzona w dniu 20 maja 2009 r. 

 

§ 2. W wyni—u wyJowenia ”ro–e—tu ”lanu do ”u-

blicznego wglądu oraz dys—us–i ”ubliczne–, w wy-

znaczonym terminie do 9 czerwca 2009 r., zostaJo 
wniesionych 15 uwag na ”i`mie. 

Uwagi zostaJy roz”atrzone w rozstrzygnięciu 
Burmistrza Ujazdu z dnia 15 czerwca 2009 r.  

ź wniesionych uwag uwzględniono 14 uwag 
oznaczonych w wykazie numerami kolejnymi od  

1 - 14, nie uwzględniono uwagi oznaczone–  
w wy—azie nr 15. Wszyst—ie uwagi zostaJy wnie-

sione w dniu 9 czerwca 2009 r. przez Prologi Po-

land LXI S”. z o.o. ul. źJota 59 00-120 Warszawa. 

1. Uwagi oznaczone w wykazie kolejnymi nu-

merami od 1 - 14 dotyczą za”isów uchwaJy dla 
caJego obszaru ”lanu, a w szczególno`ci terenów 
stanowiących wJasno`ć Prologis LXI S”. z o.o. 
(dziaJ—i nr 1005, 615, 99/7, 105/8, 98/2, 489/2, 
44/3, 90/4, 44/5, 102/7). Wnioskowane korekty 

za”isów uchwaJy, wyszczególnionych w ”—t 1 ｦ 

14 dotyczą:  
1) do § 9 ust. 4 pkt 2 - bardziej elastycznego 

zapisu,  

2) § 13 ust. 1 - bardziej elastycznego zapisu,  

3) § 14 ust. 2 pkt 3 - bardziej elastycznego za-

pisu,  

4) § 17 ust. 1 pkt 1 ｦ —ore—ty bJędu literowe-

go,  

5) § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b - bardziej ela-

stycznego zapisu,  

6) § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c - bardziej elastyczne-

go zapisu,  

7) § 20 ust. 7 - bardziej elastycznego zapisu,  

8) § 23 ust. 1 pkt 1 ｦ wprowadzenie liczby 

mnogiej - ｭ zbiorni—i retency–neｬ,  
9) § 23 ust. 2 - bardziej elastycznego zapisu, 

—ore—ty bJędu literowego,  

10) § 26 ust. 1 - bardziej elastycznego zapisu, 

11) § 29 ust. 7 pkt 1 lit. b ｦ zmiany ws—aunika 

powierzchni utwardzonych z 30% na 40%,  

12) § 29 ust. 7 pkt 4 lit. c - bardziej elastycz-

nego zapisu,  

13) § 29 ust. 9 - bardziej elastycznego zapisu, 

14) § 30 ust. 3 pkt 1 - bardziej elastycznego 

zapisu. 

2. Uwaga oznaczona w wykazie kolejnym nu-

merem 15 nieuwzględniona ”rzez Burmistrza doty-

czy § 16 uchwaJy w s”rawie zmiany staw—i ”ro-

centowe– od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci nie-

zabudowanych przeznaczonych w planie miejsco-

wym ”od zabudowę techniczno ｦ ”rodu—cy–ną  
i usJugi, —tórą w ”lanie ustala się 20 % wnios—u–e 
się ustalić na 0%.  

 

§ 3. Nie uwzględnia się w ww. ”ro–e—cie ”lanu 
mie–scowego, uwagi wymienione– w § 2 ust. 2, 

oznaczonej kolejnymi numerem 15, co uzasadnia 

się nastę”u–ąco: 
1. Nie uwzględnia się uwagi dotyczące– wnio-

sku o ustalenie stawki procentowej od wzrostu 

nieruchomo`ci w obrocie nieruchomo`ciami w 
ramach s”óJ—i —a”itaJowe– ProLogis w obrębie te-

renów P,UC,U(T) na 0% zamiast zapisanych w 

te—`cie uchwaJy ｦ 20%. 

2. Ustalenia ninie–szego ”lanu mie–scowego, —tóry 
stanowi zmianę trzech ”lanów mie–scowych, nie 

niosą zasadniczych zmian ”rzeznaczenia terenów 
ustalonego w tych ”lanach, dotyczą gJównie u—Jadu 
—omuni—acy–nego, a tym samym nie ”owodu–ą zna-

czącego wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. Pro”ono-

wane wprowadzenie dodatkowej stawki procento-

we– w ramach s”óJ—i —a”itaJowe– ProLogis nie –est 
uzasadnione. 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIII/217/09 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie  
z dnia 3 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óun. zm.) art. 7 ust. 1 ”—t 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U.  
z 2001 r. Nr 142, ”oz. 1591 z ”óun. zm.), art. 111, 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

”oz. 148 z ”óun. zm.), Rada Mie–s—a w U–eudzie 
rozstrzyga, co następuje: 
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I. Lista inwestycji o znaczeniu lokalnym z zakre-

su infrastruktury technicznej - zapisanych w planie 

jako zadania wJasne gmin, obejmuje realizację: 
 

1)  W za—resie u—Jadu —omuni—acy–nego:  
a) budowa drogi klasy zbiorczej, docelowo jako 

ulicy na odcinku oznaczonym 1-KDZ, o przekroju 

drogowym 1 x 2, wg planowanej trasy na prze-

znaczonych pod pas drogowy gruntach rolnych i 

le`nych, o Jączne– dJugo`ci o—. 1,0 —m, 
b) budowa wJączenia ”lanowane– ulicy zbiorcze– 

1-KŚź do drogi —ra–owe– nr 88, w czę`ci ”oJowone– 
na terenie oznaczonym 1-KDGP oraz w czę`ci 
”oza ”óJnocną granicą ”lanu mie–scowego. Mimo, 

we ws”ominane wJączenie nie –est ob–ęte granicami 
niniejszego planu inwestycja ta jest konieczna z 

punktu widzenia skutecznego jego zrealizowania, 

c) budowa ulicy klasy dojazdowej KDD, o dJu-

go`ci o—. 0,6 —m za—oLczone– zawrotnicą o `red-

nicy 24 m; 

2)  W zakresie infrastruktury wodno kanaliza-

cyjnej; 

a) budowa magistralnych sieci i obie—tów 
uzbrojenia wod.-—an. o dJugo`ci o—. 1000 mb 
wzdJuw 1-KDZ, 

b) budowa sieci i obiektów uzbro–enia wod.-
—an. o dJugo`ci o—. 700 mb wzdJuw KŚŚ. 

 

II. Wyszczególnienie prognozowanych wydat-

ków na poszczególne zadania: 
 

Lp. Wyszczególnienie Szacowany 

koszt 

1 Koszty budowy dróg ”ublicznej, w ciągu 
KDZ-1: 

 budowa drogi 

 budowa kanalizacji deszczowej 

 

 

1280 tys. zJ 
   1440,0 tys. 

zJ 2 Koszty budowy dróg ”ubliczne–, w ciągu 
KDD-1: 

 budowa drogi 

 budowa kanalizacji deszczowej 

 

 

405 tys. zJ 
 540 tys. zJ 

2. Budowa urządzeL sJuwących do zao”atrzenia 

ludno`ci w wodę i ”rzesyJania `cie—ów:  
 sieci wodociągowej  

 sieci kanalizacji sanitarnej 

 

 

880 tys. zJ 
1540 tys. zJ 

 
 Iączne nakJady inwestycyjne 6 085 tysŁ zJ 

 

III. Sposoby realizacji:  

 

1. Rozbudowa u—Jadu —omuni—acy–nego 

W ramach realizacji drogi KDZ-1 nalewy ”rzewi-

dzieć realizac–ę –ezdni szero—o`ci minimalnej 8,0 m 

wraz z rezerwac–ą mie–sca na drugi ”as –ezdni oraz 
odwodnieniem jej do sieci kanalizacji deszczowej - 

termin realizacji: 2009 ｦ 2015 r. 

Ws—azana droga ”ozwala roz”ocząć zagos”o-

darowywanie terenów ob–ętych ”lanem.  
Droga KDD-1 ”owinna zostać wybudowana w 

momencie zagos”odarowania obsJugiwane– ”rzez 
nią czę`ci obszaru ”lanu. 

2. Budowa urządzeL sJuwących do zao”atrzenia 

w wodę i ”rzesyJania `cie—ów Powinna być reali-
zowana równolegle z budową u—Jadu —omuni—a-

cyjnego termin realizacji: 2009 ｦ 2015 r. 

 

V. Zasady finansowania: 

 

1. Śo finansowania zadaL, za”isanych w ”lanie 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy nalewy stosować mon-

taw finansowy, na —tóry będą się s—Jadać:  
a) `rod—i wJasne,  
b) fundusze strukturalne,  

c) kredyty preferencyjne, 

d) `rod—i ”rywatne (z chwilą we–`cia w wycie 
ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym), 

e) kredyty komercyjne. 

2. Śo”uszcza się mowliwo`ć zmiany ustaleL za-

wartych w ninie–szym zaJączni—u, –eweli względy 
formalne i interes gminy będą wymagaJy ich zmiany. 
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UCHWAIA NR XXXVIIIł261/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach 

 

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; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Zdzieszowicach 

uchwala, co nastę”u–e:  


