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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIIł333ł2009 

Sejmiku Województwa O”olskiego 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

Plan przychodów i wydatków 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok 

 

Wyszczególnienie 

Plan na 

rok 2009 

uchwalony 

uchwaJą 

Nr XXVII/288/ 

2008 

Plan na 

rok 2009 

po zmianach 

Stan `rodków obrotowych 
na początek roku 

363 000 976 000 

Przychody ogóJem w tym: 1 455 000 1 455 000 

Przychody wJasne 

Przelewy redystrybucyjne  

71 000 

1 384 000 

71 000 

1 384 000 

Wydatki ogóJem w tym: 1 607 000 2 220 000 

 

Wydatki biewące  
w tym: 

- przelewy redystrybucyjne 

Wydatki majątkowe 

 

1 577 000 

 

749 000 

30 000 

 

 

2 160 000 

 

749 000 

60 000 

Stan `rodków obrotowych 
na koniec roku 

211 000 211 000 

ZaJącznik nr 4a 

do uchwaJy Nr XXXII/333/2009 

Sejmiku Województwa O”olskiego 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

Plan finansowy 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok  

 

1Ł Stan `rodków obrotowych na początku roku 

       976 000 zJ 
 

2Ł Przychody ogóJem           1 455 000 zJ 
w tym: 

§ 0690 w”Jywy z równych o”Jat       1 000 zJ 
§ 0830 w”Jywy z usJug      60 000 zJ 
§ 0920 ”ozostaJe odsetki      10 000 zJ 
§ 2960 ”rzelewy redystrybucyjne 1 384 000 zJ 
 

3Ł Wydatki ogóJem    220 000 zJ 
Wydatki biewące           2 160 000 zJ 
w tym: 

§ 2960 ”rzelewy redystrybucyjne   749 000 zJ 
§ 4210 zaku” materiaJów i wy”osawenia 

       20 000 zJ 
§ 4300 zaku” usJug ”ozostaJych   1 376 000 zJ 
§ 4350 zaku” dostę”u do sieci Internet 
           5 000 zJ 
§ 4700 szkolenia ”racowników niebędących 

czJonkami kor”usu sJuwby cywilnej     10 000 zJ 
Wydatki majątkowe       60 000 zJ 
§ 6120 wydatki na zaku”y inwestycyjne fun-

duszy celowych       60 000 zJ  
 

4Ł Stan `rodków obrotowych na koniec roku
         211 000 zJ 

 
1103 

1104 

 
1104 

UCHWAIA NR XXXVł282ł2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GIOGÓWKU 

 

 z dnia 24 lipca 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GJogówek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (DzŁ UŁ  
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 i 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) oraz art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu 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 i Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) oraz w związku 
z uchwaJą Nr XXł148ł2008 z dnia 23 kwietnia 
2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta GJogówek w granicach admini-

stracyjnych miasta, Rada Miejska w GJogówku 
uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego miasta GJogówek 
w granicach administracyjnych miasta uchwalonego 

uchwaJą Nr XXIł156ł2004 Rady Miejskiej w GJo-

gówku z dnia 8 listo”ada 2004 rŁ (ogJoszoną  
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 90, poz. 

2450 z ”óunŁ zmŁ), zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 2.1Ł Obszary objęte zmianą ”lanu, o którym 
mowa w § 1 zgodne są ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy GJogówekŁ 

2. Zmiana planu dotyczy obszarów znajdują-
cych się w jednostkach funkcjonalnych oznaczo-

nych symbolami: C2/28/TMJ, A1/40/TCM, 

C2/20/TMW, A1/41/TMW, C2/31/TMW, A1/ 

37/TCM, A1/13/TUCH, A1/16/TUCH, A1/7/TMW, 

KDP/A1.28, C2/17/TMN, A1/17/TCM, D1/ 

23/TMJ, E1/32/TNW, E1/13/TMN, E1/1/TCM, D1/ 

14/TGO, C2/39/TWB, C2/59/TUT, C2/55/TMJ, 

C2/56/TNW, B1/29/TPP, B1/2/TGO, E1/15/TNW, 

E1/16/TNW, E1/3/TMJ, KDD/E1.5, KDD/E1.6 

3. Zakres zmiany ustaleL ”lanu odnosi się do 
terenu: 

1) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

A1ł16łTUH (stanowiącego teren zabudowy usJug 
handlu obejmujący dziaJkę nr 1057ł3 i czę`ć dziaJ-
ki nr 1057ł5), który ”rzeznacza się ”od zabudowę 
mieszkaniową i usJugowo handlową - i oznacza się 
symbolem 1. A1/16/MW,U,H; 

2) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

A1ł17łTCM (stanowiącego teren zabudowy miesz-

kaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami han-

dlowymi, gastronomicznymi i usJugowymi), który 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze ｦ i oznacza 

się symbolem 2. A1/17/MW,U,H,R; 

3) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

A1ł7łTMW (stanowiącego teren zabudowy wielo-

rodzinnej obejmujący dziaJkę nr 631ł1 kŁmŁ obręb 
GJogówek), który ”rzeznacza się ”od wielorodzin-

ną zabudowę mieszkaniową z za”leczem garawo-

wym i oznacza się symbolem 3. A1/7/MW; 

4) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

C2ł17łTMN (stanowiącego teren zabudowy miesz-
kaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami han-

dlowymi, gastronomicznymi, usJugowymi i rze-

mie`lniczymi obejmujący dziaJki nr 316ł190 
i466/189 kŁmŁ obręb GJogówek), który przeznacza 

się ”od zabudowę mieszkaniową, usJugową, han-

dlową, zakJady rzemie`lnicze, obiekty ”rodukcyjne, 
skJady ｦ i oznacza się symbolem 4. C2/17/ 

MW,U,H,R,P; 

5) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

D1ł23łTMJ (stanowiącego teren jednorodzinnej 
zabudowy mieszkaniowej z drobnymi nieuciąwli-

wymi funkcjami handlowymi, gastronomicznymi, 

rzemiosJa i usJug komunikacyjnych obejmujący 
dziaJki nr 201, 202 i 213 kŁmŁ obręb Wielkie Ora-

cze), który ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszka-

niową, usJugową, handlową, zakJady rzemie`lni-

cze, stacje obsJugi lub remontowe s”rzętu budow-

lanego, lub rolniczego, lub `rodków trans”ortu, 
bazy, skJady i magazyny ｦ i oznacza się symbolem 
5. D1/23/MN,U,H,R,P,S; 

6) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

E1ł13łTMN (stanowiącego teren zabudowy miesz-

kaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami 
handlowymi, gastronomicznymi, usJugowymi i rze-

mie`lniczymi), który ”rzeznacza się ”od zabudowę 
mieszkaniową, usJugową, handlową, zakJady rze-

mie`lnicze, garawe ｦ i oznacza się symbolem 
6. E1/13/MW,U,H,R; 

7) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

E1ł1łTCM (stanowiącego teren zabudowy miesz-

kaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami 
handlowymi, gastronomicznymi, usJugowymi), 
który ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, 
usJugową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiek-

ty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, garawe ｦ  

i oznacza się symbolem 7. E1/1/MW,U,H,R,P; 

8) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

D1ł14łTGO (stanowiącego tereny gruntów rolnych 
i ”astwisk obejmujący dziaJkę nr 263ł2 kŁmŁ obręb 
Wielkie Oracze), który ”rzeznacza się ”od jednoro-

dzinną zabudowę mieszkaniową ｦ i oznacza się 
symbolem 8. D1/14/MN; 

9) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

C2ł39łTWB (stanowiącego teren zabudowy obiek-

tów i budowli s”ortowych z zielenią rekreacyjną), 
który ”rzeznacza się ”od jednorodzinną zabudowę 
mieszkaniową oraz drobne obiekty usJug, handlu  
i rzemiosJa - i oznacza się symbolem 
9. C2/39/MN,U,R; 

10)  dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem C2ł59łTUT (stanowiącego tereny zabudowy 
usJugowej, handlu, rzemiosJa wytwórczego i ma-

Jych zakJadów wytwórczych), który ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową w równych formach  
i drobne stacje obsJugi lub na”rawy samochodów - 
i oznacza się symbolem 10. C2/59/ MW,U,R; 

11) dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem C2ł55łTMJ (stanowiącego teren jednorodzin-

nej zabudowy mieszkaniowej z drobnymi nieuciąw-
liwymi funkcjami handlowymi, gastronomicznymi 

i usJugowymi), obejmującego dziaJki nr 611/5, 

611ł7 kŁmŁ obręb GJogówek), który ”rzeznacza się 
”od jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, garawe -  

i oznacza się symbolem 11. C2/55/MN,U,H,R; 

12) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

B1ł29łTPP (stanowiącego tereny zabudowy ”rzemy-

sJowej, baz, skJadów, magazynów obejmującego 
dziaJkę nr 406 kŁmŁ obręb GJogówek), który ”rzezna-
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cza się ”od tereny uwytkowania rolniczego z zabu-

dową gos”odarstw ”rodukcji ogrodniczo ｦ sadowni-

czej - i oznacza się symbolem 12. B1/29/RM; 

13) dotychczas oznaczonych w planie symbola-

mi E1/15/TNW, E1/16/TNW, E1/3/TMJ, KDD/E1.5, 

KDDłE1Ł6 (stanowiącego tereny zabudowy miesz-

kaniowej, usJugowej, handlowej, zakJady rzemie`l-
nicze, obiekty ”rodukcyjne, bazy, skJady i drogi), 
który ”rzeznacza się dodatkowo ”od zabudowę 
usJug ochrony zdrowia, odnowy biologicznej SPA, 
hotelarstwa, i wielko ”owierzchniowych obiektów 
handlowych - i oznacza się symbolem 13. E1/15/ 

MW,U,H,R,P,S; 

14) dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem B1ł2łTGO (stanowiącego tereny gruntów or-

nych, Jąk i ”astwisk obejmującego dziaJki nr 323, 

324, 325, 326, 327, 328 kŁmŁ obręb GJogówek), 
który ”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową, 
handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiekty ”roduk-

cyjne, bazy i skJady - i oznacza się symbolem 
14. B1/2/ U,H,R,P,S; 

15) dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem E1ł32łTNW (stanowiącego teren zabudowy 
mieszkaniowej usJugowej, handlowej, rzemiosJa 
wytwórczego, nieuciąwliwego ”rzemysJu, baz, 
skJadów i magazynów obejmujący dziaJki nr 921, 
922, 923, 924, 925, 926 kŁmŁ obręb GJogówek), 
który ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, 
usJugową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiek-

ty produkcyjne, bazy, skJady, garawe ｦ i oznacza 

się symbolem 15. E1/32/MN,U,H,R,P,S; 

16) dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem KDPłA1Ł28 (stanowiącego teren ”rojektowa-

nej komunikacji ”ieszej i rowerowej), który ”rze-

znacza się ”od zabudowę mieszkaniowo - usJugo-

wą i w czę`ci oznacza się symbolem 3. A1/7/MW 

oraz w czę`ci wJącza do terenu oznaczonego 
symbolem A1/13/TUH; 

17) terenów oznaczonych w ”lanie symbolami: 
C2/28/TMJ, A1/40/TCM, C2/20/TMW, A1/ 

41/TMW, C2/31/TMW, A1/37/TCM, A1/13/TUH, 

C2ł56łTNW, w których bez zmian ”ozostają usta-

lenia w zakresie przeznaczenia terenu a zmiana 

dotyczy okre`lenia nowych wskauników i ”arame-

trów ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu, w tym: wysoko`ci zabudowy i formy da-

chów budynków. 

 

§ 3. Zmiana ”lanu skJada się z: 
a) ustaleL zawartych w niniejszej uchwale, 

b) ustaleL graficznych stanowiących zaJącznik 
nr 1 do uchwaJy, ”rzedstawionych na 18 rysun-

kach zmiany ”lanu s”orządzonych na ko”iach ma-

py zasadniczej w skali 1:1000, 

c) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych przez osoby prawne i fizyczne do 

”rojektu zmiany ”lanu ”odczas wyJowenia do pu-

blicznego wglądu, stanowiącego zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy, 

d) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwesty-

cji, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, stano-

wiącego zaJącznik nr 3Ł 
 

§ 4.1. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
mówi się o: 

1) zmianie planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz za-

Jącznikami graficznymi; 
2) przepisach szczególnych i odrębnych - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-

niu terenem, wynikające z wawnych decyzji admi-

nistracyjnych; 

3) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, okre`lającym funk-

cję oraz obowiązujące ustalenia;  

4) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaj ”rzeznaczenia dominującego na 
danym terenie; 

5) uzupeJniającym przeznaczeniu - nalewy ”rzez 
to rozumieć formę ”rzeznaczenia, która wzbogaca 

albo uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawowe na ”o-

szczególnych dziaJkach, w s”osób nie ”rzekracza-

jący 30 % ”odstawowego ”rzeznaczenia; 
6) zagospodarowaniu tymczasowym - nalewy 

”rzez to rozumieć do”uszczalny ”lanem s”osób 
uwytkowania lub zagos”odarowania terenów do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na 
którym do”uszcza się wznoszenie budynków  
i budowli nadziemnych, nie będących sieciami 
uzbrojenia terenu; 

8) usJugach bytowych - nalewy ”rzez to rozu-

mieć wbudowane lub towarzyszące lokale usJu-

gowe o uzu”eJniającym ”rzeznaczeniu, z wyjąt-

kiem ”rzedsięwzięć znacząco oddziaJywujących na 
`rodowisko, dla których jest lub mowe być wyma-

gane s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko, (fryzjer, gabinet kosmetyczny, krawiec, 

szewc, punkt pralniczy itp.); 

9) powierzchni biologicznie czynnej - nalewy 
”rzez to rozumieć grunt rodzimy ”okryty ro`linno-

`cią a takwe 50% ”owierzchni tarasów i stropoda-

chów urządzonych kwietnikami na ”odJowu za-

”ewniającym ich naturalną wegetację; 
10) zadania dla realizacji lokalnych celów pu-

blicznych - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty mają-
ce charakter ogólnos”oJeczny, realizowanych w 
ramach zadaL wJasnych gminy, zadaL zleconych 
oraz wprowadzanych do realizacji w drodze nego-

cjacji przez administrację rządowąŁ 
2. Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym oraz przepisami prawa 

budowlanego. 
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§ 5.1. Integralną czę`cią zmiany ”lanu są ry-

sunki zmiany ”lanu stanowiące zaJączniki ozna-

czone numerami od 1.1 do 1.18 do uchwaJyŁ 
2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego zmianą ”lanu, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
c)  symbole identyfikujące tereny; 
2) oznaczenia okre`lające warunki, zasady ksztaJ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 

obiektów budowlanych, 
b) zalecane drogi wewnętrzne i ciągi pieszo - 

rowerowe; 

4) oznaczenia dotyczące komunikacji: 
- odcinki drogi publicznej z dopuszczalnym 

wjazdem na teren poprzez zjazd publiczny, przed-

stawiony na rysunku ”lanu s”osób rozmieszczenia 
tych zjazdów nie jest obowiązujący, mowe być 
skorygowany w projekcie budowlanym. 

3. Nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku 

zmiany ”lanu, mają charakter informacyjnyŁ 
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu oraz 
sposobu zagospodarowania terenu 

 

§ 6.1. Ustala się nastę”ujące do”uszczalne ka-

tegorie obiektów na terenach objętych zmianą 
planu: 

1) domy jednorodzinne, ”rzez co rozumie się 
budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, 
bliuniaczej lub szeregowej usytuowane na wydzie-

lonych dziaJkach, mieszczące od jednego do 

dwóch mieszkaL; 
2) domy wielorodzinne, ”rzez co rozumie się 

wolnostojące budynki mieszkalne lub ciąg budyn-

ków usytuowanych na wydzielonych dziaJkach, 
mieszczące więcej niw dwa lokale mieszkalne; 

3) obiekty gastronomiczne; 

4) obiekty kultury, ”rzez co rozumie się budynki 
lub ich czę`ci ”rzeznaczone ”od kina, kluby mu-

zyczne, pomieszczenia klubowe; 

5) handel, ”rzez co rozumie się s”rzedaw ”ro-

wadzoną w skle”ach, oraz usJugi bytowe; 
6) biura, ”rzez co rozumie się budynki lub ich 

czę`ci, w których ”rowadzona jest: dziaJalno`ć  
w dziedzinie obsJugi nieruchomo`ci, dziaJalno`ć 

administracyjno biurowa związana z prowadze-

niem interesów, dziaJalno`ć ”rawnicza, rachunko-

wo`ć, księgowo`ć, doradztwo, dziaJalno`ć ”ra-

cowni ”rojektowych, reklamy, obsJugi ”ersonelu, 
sekretariatu, agencji artystycznych, informatyki  

i dziaJalno`ci ”okrewnej, biura turystyczne it”Ł; 
7) usJugi finansowe, ”rzez co rozumie się dzia-

Jalno`ć banków i innych instytucji ”o`rednictwa 

finansowego oraz towarzystw ubezpieczeniowych 

a takwe związaną z nimi dziaJalno`ć ”omocniczą; 
8) budynki wchodzące w skJad zabudowy za-

grodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczo 

- sadowniczych; 

9) hotele, centrum wellness i fitness, Spa; 

10) gabinety lekarskie, obiekty usJug związa-

nych z ochroną zdrowia; 
11) zakJady rzemie`lniczo - produkcyjne, na te-

renie tym mogą być lokalizowane obiekty o funk-

cjach wytwórczych w tym : rzemiosJa ”rodukcyj-

nego i usJugowego z mowliwo`cią skJadowania  
i magazynowania wyrobów; 

12) stacje obsJugi lub remontowe s”rzętu bu-

dowlanego lub rolniczego lub `rodków trans”ortu; 
13) maJe ”rzedsiębiorstwa ”rodukcyjne; 
14) wielko powierzchniowe obiekty handlowe; 

15) zieleL urządzona, ”rzez co rozumie się sta-

rannie urządzone i zakomponowane grupy zieleni  

z udziaJem maJej architektury ogrodowej, mające 
na celu ”odkre`lenie walorów estetycznych ”rzy-

legającej zabudowy mieszkaniowej; 
16) zieleL izolacyjna, ”rzez co rozumie się ”asy 

zieleni uksztaJtowane w sąsiedztwie ulic lub in-

nych obiektów i urządzeL w taki s”osób, aby mi-

nimalizować uciąwliwo`ci wynikające z tych tere-

nów dla sąsiednich terenów; 
17) drogi wewnętrzne nie zaliczone do wadnej 

kategorii dróg ”ublicznych; 
18) ciągi ”iesze i rowerowe; 
19) ”arkingi, ”rzez co rozumie się miejsca ”ar-

kingowe urządzone w terenie; 
20) garawe, ”rzez co rozumie się indywidualne 

miejsce ”arkingowe znajdujące się w budynku; 

21) obiekty kontenerowe, przez co rozumie się 
obiekty ”osadowione na terenie o wJa`ciwych 
parametrach techniczno - uwytkowych do celów 
np.: usJugowych, magazynowych, garawowych it”Ł 
o konstrukcji rozbieralnej ”ozwalającej ich ”rzeno-

szenie na inny teren; 

22) bazy. 

2Ł Na kawdym z terenów zakazuje się ”rzezna-

czeL innych niw te, które są dla niego ustalone  
w planie. 

3. Przeznaczenie terenu wymienione w ust. 1  

”kt 1 nalewy do rodzaju terenu, o którym mowa  
w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, ”ozŁ 160 z ”óunŁ zmŁ)Ł  

4. Przeznaczenie terenu wymienione w ust. 1 

”kt 2 nalewy do rodzaju terenu, o którym mowa  
w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, pozŁ 160 z ”óun. zm.). 

5Ł W ”rzy”adku Jączenia ”rzeznaczenia terenu, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 1 pkt 2  

z przeznaczeniem terenu wymienionym w ust. 1 

”kt 11 wówczas nalewy on do rodzaju terenu,  
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o którym mowa w artŁ 113 ust. 2 pkt 1 lit. f 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

`rodowiska (DzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, poz. 160  

z ”óun. zm.). 

 

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej; 
1) wszelkie ”race na terenach ”oJowonych  

w obszarze starego miasta i na obiektach zabyt-

kowych indywidualnie wpisanych do rejestru wy-

magają uzyskania ”ozwolenia konserwatorskiego; 
2) na obiektach zabytkowych wymagane jest 

utrzymanie dotychczasowej formy, bryJy oraz za-

stosowanych materiaJów budowlanych; 
3) na obiektach zabytkowych zmiana bryJy  

i elewacji w tym uwytych materiaJów budowlanych 
oraz formy dachów budynków i kolorystyki fasad 
wymaga uzgodnienia z O”olskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

4) wszelkie inwestycje ziemne wykonywane  

w obszarze starego miasta oraz jego otoczeniu 

muszą być ”rowadzone ”od nadzorem archeolo-

gicznym przez uprawnionego archeologa po 

uprzednim uzgodnieniu projektu inwestycji i uzy-

skaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace 

archeologiczne; 

5) dla stanowisk archeologicznych obowiązują 
nastę”ujące wymogi konserwatorskie: 

a) zagospodarowanie terenu oznaczonego  

w zmianie planu symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S 

obejmującego stanowisko archeologiczne 54 wpi-

sane do rejestru, ”olegające na ”racach ziemnych 
musi być ”o”rzedzone ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi, prowadzonymi na koszt inwe-

storaŁ Badania nalewy zlecić ”lacówce u”owawnio-

nej do `wiadczenia tego rodzaju usJugŁ O terminie 
roz”oczęcia ”rac ziemnych i wyborze wykonawcy 
nalewy ”owiadomić O”olskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

b) zagospodarowanie terenu oznaczonego w 

zmianie planu symbolem 13. E1/15/MW,U,H,R,P,S 

”oJowonego w bez”o`rednim otoczeniu stanowiska 2 
w”isanego do ewidencji mowe być wyJączone s”od 
lokalizacji inwestycji, jeweli zdecydują o tym względy 
konserwatorskie i naukowe; 

6) na ”ozostaJych terenach wszelkie odkryte  
w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty 

nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stano-

wisko archeologiczne ”odlegają ochronie ”rawnej; 
7) o fakcie znaleziska archeologicznego nalewy 

”owiadomić wJa`ciwy organ gminy oraz organ ds. 

ochrony zabytków, a miejsce od”owiednio zabez-

”ieczyćŁ  
 

§ 8. Ustala się ogólne zasady ochrony `rodowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązu-

jące na obszarze objętym zmianą ”lanu: 

1)  w ”rzy”adku budowy nowych budynków 
mieszkalnych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 40  
i wystę”ującej tam uciąwliwo`ci komunikacji dro-

gowej (haJas) obowiązuje konieczno`ć za”ewnienia 
od”owiedniej ochrony akustycznej budynków a 
koszt wykonania takiej ochrony poniesie inwestor; 

2)  zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć zaliczonych 
w ”rze”isach z zakresu ochrony `rodowiska do 

mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
dla których s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu 

na `rodowisko jest obowiązkowe, za wyjątkiem 
budowy dróg i sieci infrastruktury technicznej; 

3)  lokalizacja dziaJalno`ci wymagających miejsc 
”arkingowych dozwolona jest tylko wówczas gdy 
istnieje mowliwo`ć wydzielenia miejsc parkingowych 

na terenie inwestora; 

4)  dziaJalno`ć usJugowa i ”rodukcyjna nie mo-

we ”owodować uciąwliwo`ci na terenach sąsied-

nich oraz ”onadnormatywnego obciąwenia `rodo-

wiska ”oza granicami nieruchomo`ci, do której 
inwestor ”osiada tytuJ ”rawny; 

5)  zastosować nalewy rozwiązania techniczne 
umowliwiające dotrzymanie standardów jako`ci 
`rodowiska na terenach normowanych, zgodnie  

z ”rze”isami ustawy Prawo ochrony `rodowiska 

oraz roz”orządzeL wykonawczych; 
6) na granicy dziaJek terenów zabudowy chro-

nionej z mocy ”rze”isów szczególnych obowiązują 
warto`ci ustanowione ”rawem ”owszechnym; 

7)  wycinkę istniejącego drzewostanu ograni-

czyć do minimum; 

8)  nowa zabudowa ”owinna być ”rojektowana 
z dostosowaniem do tradycyjnych, regionalnych 

form przestrzennych; nowoprojektowane obiekty 

”owinny nawiązywać stylem do istniejącej miej-

scowej zabudowy tznŁ być zgodne z regionalnym 
charakterem zabudowy oraz lokalnymi tradycjami 

materiaJowymi i architektonicznymiŁ 
 

§ 9Ł Ustala się nastę”ujące wymagania wynikają-
ce z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) niedozwolone jest umieszczanie na terenach 

”ublicznych i na obiektach znajdujących się na 

tych terenach reklam niezwiązanych bez”o`rednio 

z przeznaczeniem obiektu; 

2) ”rzy umieszczaniu obiektów maJej architek-

tury niedozwolone jest ”ogorszenie warunków 
korzystania z drogi dla ruchu koJowego i ”ieszego; 

3) do”uszcza się lokalizację ”rzyJączy do istnie-

jących mediów zlokalizowanych w ”asie drogo-

wym drogi krajowej nr 40 jedynie prostopadle do 

jezdni, nie do”uszcza się mowliwo`ci wykonania 
”rzyJączy w ”asie drogowym wzdJuw tej drogiŁ 

 

§ 10. Ustala się szczegóJowe zasady i warunki 
scalania i podziaJu nieruchomo`ci objętych zmianą 
planu: 

1) na terenach oznaczonych w zmianie planu 

symbolem 4. C2/17/MN,U,H,R,P 8. D1/14/MN, 
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9. C2/39/MN,U,R 14. B1/2/U,H,R,P,S 14. E1/32/ 

MN,U,H,R,P,S okre`lonymi liniami rozgraniczają-
cymi, realizacja budowy ”rzedsięwzięcia mowe 
wymagać scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci na 
zasadach okre`lonych w ”rze”isach o gos”odarce 

nieruchomo`ciami; 
2)  na terenie zabudowy mieszkaniowej istnieją-

ce linie ”odziaJu wewnętrznego na dziaJki są nie-

obowiązujące i mogą być zmienione z zastrzewe-

niem zachowania, w przypadku zabudowy szere-

gowej, co najmniej 10,0 m szeroko`ci frontu dziaJki 
budowlanej mierzonej w linii zabudowy, pozwalają-
cej na ”rawidJowe zagos”odarowanie terenu; 

3)  na terenach istniejącej zabudowy, na któ-
rych jest mowliwo`ć realizacji drugiej linii zabudo-

wy ”odziaJ nieruchomo`ci dozwolony w ”rzy”adku 
za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej, a mini-

malna szeroko`ć dojazdu nie ”owinna być mniej-

sza niw 5 m, umowliwiająca do”rowadzenie urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

 

§ 11. Ustala się szczegóJowe warunki zago-

s”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu na obszarach objętych zmianą ”lanu: 

1) w ”rzy”adku nowo”rojektowanych obiektów 
budowlanych zlokalizowanych przy drodze krajo-

wej nr 40 minimalna odlegJo`ć linii zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi 10 m; 

2) w zagos”odarowaniu terenów, w ”rzy”adku 
budynku zlokalizowanego w linii zabudowy, elemen-

tami takimi jak oka”y, gzymsy, schody, wej`cia do 
budynków mowna wyj`ć ”oza linie zabudowy; 

3) ustala się mowliwo`ć lokalizowania budyn-

ków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki 
budowlanej lub dobudowanych do budynków na 
sąsiednich dziaJkach, jeweli nie jest to s”rzeczne  
z warunkami techniczno - budowlanymi. 

 

§ 12. Obowiązują ustalenia jak dotychczas w 
zakresie: dróg, zao”atrzenia w energię elektro-

energetyczną , gaz, wodę, od”rowadzenia `cieków 
sanitarnych i `cieków deszczowych oraz gos”o-

darki odpadami. 

 

§ 13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 

się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty 
w związku ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci - 
nastę”ującej wysoko`ci:  

1) dla terenów, które będą ”rzeznaczone ”od 
funkcje oznaczone symbolami MW i MN -    10 %; 

2) dla terenów, które będą ”rzeznaczone ”od 
funkcje oznaczone symbolami U, H, R -       25 %; 

3) dla terenów, które będą ”rzeznaczone ”od 
funkcje oznaczone symbolami P, S  -       25 %; 

4) dla terenów, które będą ”rzeznaczone ”od 
funkcje oznaczone symbolami RM   -       05 %. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące sposobu za-

gospodarowania i warunków zabudowy terenów 

 

§ 14.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

1. A1/16/MW,U,H ustala się nastę”ujące mowliwe 
kategorie obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 2, 3, 5, 6, 15, 19, 20; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym 1. A1/16/MW,U,H 

symbolem obowiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące ksztaJtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 

nie mowe być mniejsza niw 2 i większa niw 4, licząc 
Jącznie z ”oddaszem uwytkowym; 

2) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do najwywszego ”unktu 
”okrycia budynku nie mowe ”rzekraczać 14 m; 

3) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem; 
3) do”uszcza się ”od”iwniczenie i ”odniesienie 

”oziomu ”arteru na wysoko`ć co najwywej 1,5 m 

”owywej terenu; 
4) do”uszcza się lokalizację usJug w ”arterach  

i ”iwnicach budynków mieszkalnych. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 

1. A1ł16łMW,U,H dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mowe być mniejszy niw 10%Ł 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 

1. A1ł16łMW,U,H obowiązują nastę”ujące ustale-

nia dotyczące komunikacji: 
1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
2 miejsca parkingowe; 

2) wbudowane garawe i miejsca ”arkingowe, 
wskaunik miejsc ”arkingowych na jedno mieszka-

nie ｦ 1; 

3) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
publicznej na teren posesji. 

 

§ 15.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1/17/MW,U,H,R ustala się nastę”ujące mowli-
we kategorie obiektów: 

1) wymienione w § 6 pkt 2, 3, 5, 6, 11, 15, 20; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1ł17łMW,U,H,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 

nie mowe być mniejsza niw 2 i większa niw 3, licząc 
Jącznie z ”oddaszem; 
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2) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do kalenicy nie mowe 
”rzekraczać 14 m; 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci nachylonych ”od 
kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachówką, blachoda-

chówką lub gontem; 
4) do”uszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru 

na wysoko`ć co najwywej 1,5 m ”owywej terenu; 
5) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojąceŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1/17/MW,U,H,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące s”osobu zagos”odarowania tere-

nu: 

1) re”rezentacyjna fasada budynków ”owinna 
znajdować się od strony ulicy, ”rzy której usytu-

owany jest budynek; 

2) dozwolona lokalizacja usJug wbudowanych 
w ”arterach i ”iwnicach budynkówŁ 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1ł17łMW,U,H,R dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,50, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,60, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mowe być mniejszy niw 30%Ł 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1ł17łMW,U,H,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia zasad i warunków nowych ”odziaJów tere-

nów na dziaJki budowlane: 
1) wielko`ć dziaJki budowlanej ustala się na co 

najmniej 450 metrów kwadratowych i co najwywej 
1500 metrów kwadratowych; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki ustala się na co 
najmniej 18 metrówŁ 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 

2. A1ł17łMW,U,H,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące komunikacji: 
1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 

publicznej na teren posesji oraz dojazdy awaryjne 

do budynków z sąsiednich dróg i ciągów ”ieszo - 
jezdnych; 

2) urządzenie miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych co najmniej 1 miejsce ”arkin-

gowe na mieszkanie, wliczając w to garaw usytu-

owany w budynku; 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
2 miejsca parkingowe. 

 

§ 16.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

3. A1/7/MW ustala się nastę”ujące do”uszczalne 
kategorie obiektów: 

1) wymienione w § 6 pkt 2, 3, 5, 6, 15, 17, 

18, 19, 20; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

3. A1/7/MW obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie mowe być mniejsza niw 2, nie mowe być więk-

sza niw 4 licząc Jącznie z poddaszem; 

2) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do kalenicy nie mowe 
”rzekraczać 15 m; 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci nachylonych pod 

kątem okŁ 10 - 50º, kryte dachówką, blachoda-

chówką lub gontem; 
4) do”uszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru 

na wysoko`ć do 2,5 m ”owywej terenu i wykona-

nie w przyziemiu budynku miejsc parkingowych. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 

3. A1/7/MW ustala się się: 
1) zagos”odarowanie terenu wzdJuw historycz-

nej linii murów obronnych winno za”ewniać eks-

”ozycję i ogólny dostę” do elementów historycz-

nych tego terenu; 

3) nową zabudowę odznaczającą się starannym 
i re”rezentacyjnym uksztaJtowaniem elewacji two-

rzących ”ierzeję wzdJuw ulicy; 
4) funkcje nie mieszkaniowe dozwolone jako 

wbudowane w parterze i piwnicach budynku 

mieszkalnego; 

5) lokalizacja miejsc ”arkingowych wyJącznie 
związanych z budynkiem mieszkalnym na tym 
terenie; 

6) ciąg ”ieszy nalewy wykonać wzdJuw ulicy; 
7) nie do”uszcza się budowy miejsc ”arkingo-

wych w formie boksów garawowychŁ 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 

3. A1/7/MW dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,50, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,60, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mowe być mniejszy niw 40%Ł 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 

3. A1/7/MW obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące komunikacji: 

1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, na jedno mieszkanie co 
najmniej 1 miejsce parkingowe; 

2) dojazd od strony drogi gminnej, w tym do-

puszcza się drogę dojazdową awaryjną do budyn-

ków ciągami ”ieszo - jezdnymi, którą nalewy na ten 

cel wyznaczyćŁ 
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§ 17.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

4. C2/17/MW,U,H,R,P ustala się nastę”ujące do-

”uszczalne kategorie obiektów: 
1) wymienione w § 6 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 

15, 17, 18, 19, 20, 21; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 4. C2/ 

17łMW,U,H,R,P obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formie maJych 
domów i jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie mowe być mniejsza niw 2 i więk-

sza niw 3, licząc Jącznie z ”oddaszem; 
3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 

”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 14 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
6) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojąceŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 4. C2/ 

17łMW,U,H,R,P obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące s”osobu zagos”odarowania terenu: 

1) re”rezentacyjna fasada budynków ”owinna 
znajdować się od strony ulicy, ”rzy której usytu-

owany jest budynek; 

2) dozwolona lokalizacja funkcji wbudowanych 

w ”arterach i ”iwnicach budynkówŁ 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 

4. C2ł17łMW,U,H,R,P dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,50, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,60, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mowe być mniejszy niw 40%Ł 
5. Na terenie oznaczonym symbolem 4. C2/ 

17łMW,U,H,R,P obowiązują nastę”ujące ustalenia 
zasad i warunków nowych ”odziaJów terenów na 
dziaJki budowlane: 

1) wielko`ć dziaJki budowlanej ustala się na co 

najmniej 450 metrów kwadratowych; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki ustala się na co 
najmniej 18 metrówŁ 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 

4. C2ł17łMW,U,H,R,P obowiązują nastę”ujące 
ustalenia dotyczące komunikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 

”ublicznej na teren ”osesji, do”uszcza się drogę 
dojazdową awaryjną do budynków ciągami ”ieszo 

- jezdnymi; 

2) urządzenie miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych w liczbie 1,5 miejsc ”arkin-

gowych na kawde mieszkanie, wliczając w to garaw 
usytuowany w budynku; 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej 1 miej-

sce parkingowe. 

 

§ 18.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

5. D1/23/MN,U,H,R,P,S ustala się nastę”ujące 
do”uszczalne kategorie obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 8, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 21, 22; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

5. D1ł23łMN,U,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące 
ustalenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) budynki wolnostojące i dobudowane; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie większa niw 3, licząc Jącznie  
z poddaszem; 

3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 
”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 14 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
6) dozwolona lokalizacja funkcji usJugowych 

wbudowanych w ”arterach i ”iwnicach budynków; 
7) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojąceŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 5. D1/ 

23łMN,U,H,R,P,S dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,85, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,90, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mowe być mniejszy niw 10%. 
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4. Na terenie oznaczonym symbolem 

5. D1ł23łMN,U,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące 
ustalenia dotyczące komunikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
publicznej na teren posesji, dopuszcza się drogę 
dojazdową awaryjną do budynków ciągami ”ieszo 
- jezdnymi; 

2) urządzenie miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych w liczbie 1,5 miejsc ”arkin-

gowych na kawde mieszkanie, wliczając w to garaw 
usytuowany w budynku; 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
4 miejsca parkingowe. 

 

§ 19.1. Na terenach oznaczonych symbolami 

6. E1/13/MW,U,H,R oraz 7. E1/1/MW,U,H,R,P 

ustala się nastę”ujące do”uszczalne kategorie 
obiektów: 

1) wymienione w § 6 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami 

6. E1/13/MW,U,H,R oraz 7. E1/1/MW,U,H,R,P 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące 
ksztaJtowania budynków: 

1) wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa  

w formie maJych domów; 
2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 

mieszkalnych nie mowe być mniejsza niw 2 i więk-

sza niw 3, licząc Jącznie z ”oddaszem; 
3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 

”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 14 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

lospadowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezowa lub blacha ”Jaską; 
6) re”rezentacyjna fasada budynków ”owinna 

znajdować się od strony ulicy, ”rzy której usytu-

owany jest budynek; 

7) dozwolone są garawe w bryle budynku i ga-

rawe wolnostojąceŁ 
3. Na terenach oznaczonych symbolami 

6. E1/13/MW,U,H,R, oraz 7. E1/1/MW,U,H,R,P 

dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,85, 
b) wskaunik wielko`ci powierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,90, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mowe być mniejszy niw 10%Ł 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 

6. E1/13/MW,U,H,R oraz 7. E1/1/MW,U,H,R,P obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia zasad i warunków 
nowych ”odziaJów terenów na dziaJki budowlane: 

1) wielko`ć dziaJki budowlanej ustala się na co 
najmniej 450 metrów kwadratowych; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki ustala się na co 
najmniej 18 metrówŁ 

5 Na terenach oznaczonych symbolami 

6. E1/13/MW,U,H,R oraz 7. E1/1/MW,U,H,R,P 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące ko-

munikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
”ublicznej na teren ”osesji, do”uszcza się drogi 
dojazdowe awaryjne do budynków ciągami ”ieszo 

- jezdnymi bez mowliwo`ci nowego bez”o`redniego 
wJączenia do drogi krajowej nr 40; 

2) urządzenie miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych w liczbie 1,5 miejsc ”arkin-

gowych na kawde mieszkanie, wliczając w to garaw 
usytuowany w budynku; 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
2 miejsca parkingowe. 

 

§ 20.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

8. D1/14/MN ustala się nastę”ujące dopuszczalne 

kategorie obiektów:  
1) wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 15, 16, 17, 

19, 20, 21; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

8. D1ł14łMN obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie mowe być większa niw 2 licząc Jącznie z podda-

szem uwytkowym, wysoko`ć budynków usJugo-

wych jedna kondygnacja; 

2) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do najwywszego ”unktu 
”okrycia budynku nie mowe ”rzekraczać 9,5 m; 

3) do”uszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru 
na wysoko`ć co najwywej 1,5 m ”owywej terenu; 

4) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych pod kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”JaskąŁ 
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3. Na terenie oznaczonym symbolem 

8. D1/14/MN zaleca się: 
a) nową zabudowę odznaczającą się starannym 

uksztaJtowaniem elewacji tworzących ”ierzeję 
ul. Iąkowej, 

b) dozwolona lokalizacja usJug: w ”arterach 
budynków mieszkalnych, lub w samodzielnych 

budynkach, 

c) maksymalny wskaunik wielko`ci ”owierzchni 
nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

”rzeznaczonego ”od zabudowę nie większy niw 0,30, 
d) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 70%Ł 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 

8. D1/14/MN obowiązują nastę”ujące ustalenia 
zasad i warunków nowych ”odziaJów terenów na 
dziaJki budowlane: 

1) wielko`ć dziaJki budowlanej ustala się na co 
najmniej 450 metrów kwadratowych; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki ustala się na co 
najmniej 21 metrówŁ 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 

8. D1/14/MN obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące komunikacji: 

1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora; 

2) wbudowane garawe i miejsca ”arkingowe, 
wskaunik miejsc ”arkingowych na jedno mieszka-

nie ｦ 2; 

3) utrzymuje się dotychczasowy dojazd od 
strony ulŁ Iąkowej, do”uszcza się mowliwo`ć wy-

konania dodatkowego dojazdu do terenu od strony 

ulŁ MJyLskiejŁ Nowe dojazdy do dziaJek ciągami 
pieszo - jezdnymi, które nalewy na ten cel wyzna-

czyćŁ 
 

§ 21.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

9. C2/39/MN,U,R ustala się nastę”ujące do”usz-

czalne kategorie obiektów:  
1) wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 11, 15, 16, 

19, 20; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

9. C2/39/MN,U,R obowiązują nastę”ujące ustale-

nia dotyczące ksztaJtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 

nie mowe być większa niw 3 licząc Jącznie z podda-

szem uwytkowym, wysoko`ć budynków usJugo-

wych jedna kondygnacja; 

2) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do najwywszego ”unktu 
”okrycia budynku nie mowe ”rzekraczać 12,5 m; 

3) do”uszcza się ”oziom ”arteru na wysoko`ci 
co najwywej 2 m ”owywej terenu; 

4) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

lospadowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-

cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów; dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”JaskąŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 

9. C2/39/MN,U,R zaleca się: 
a) nową zabudowę dostosować formą i skalą 

do budynków ”rzy ulŁ Polnej, 
b) dozwolona lokalizacja usJug: w ”arterach bu-

dynków mieszkalnych, lub w samodzielnych bu-

dynkach, 

c) maksymalny wskaunik wielko`ci ”owierzchni 
nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

”rzeznaczonego ”od zabudowę nie większy niw 0,40, 
d)  wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 60%Ł 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 

9. C2/39/MN,U,R obowiązują nastę”ujące ustale-

nia dotyczące komunikacji: 
1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora; 

2) wbudowane garawe i miejsca ”arkingowe, 
wskaunik miejsc ”arkingowych na jedno mieszka-

nie ｦ 2; 

3) dojazd od strony ulŁ Polnej, mowliwo`ć wy-

dzielenia drogi wewnętrznejŁ 
 

§ 22.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

10. C2/59/MW,U,R ustala się nastę”ujące do-

puszczalne kategorie obiektów: 
1) wymienione w § 6 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 

12, 13, 15, 16, 19, 20; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

10. C2ł59łMW,U,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 
1) budynki wolnostojące, bliuniacze, szerego-

we, dobudowane; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie mniejsza niw 2 i nie większa niw 4 
z poddaszem; 

3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 
”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 14,5 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
6) dozwolona lokalizacja funkcji usJugowych 

wbudowanych w parterach i ”iwnicach budynków; 
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7) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 
wolnostojące lub szeregoweŁ 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 

10. C2/59/MW,U,R dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,85, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,90, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mowe być mniejszy niw 10%Ł 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 

10. C2ł59łMW,U,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące komunikacji: 
1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać 2,5 miejsc ”ar-

kingowych; 

2) wbudowane garawe i miejsca ”arkingowe, 
wskaunik miejsc ”arkingowych na jedno mieszka-

nie ｦ 1,5; 

3) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 

publicznej na teren posesji, nowy dojazd na teren 

tylko od strony drogi gminnej ciągami ”ieszo - 

jezdnymi, które nalewy na ten cel wyznaczyć; 
4) nie do”uszcza się mowliwo`ci wykonania 

nowych, indywidualnych, bez”o`rednich wJączeL 
komunikacyjnych do drogi krajowej nr 40, a pro-

jektowane wJączenia nalewy wykonać jedynie ”o-

”rzez istniejące skrzywowania oraz istniejące bądu 
”rojektowane drogi zbiorcze s”eJniające warunki 
techniczne jakim ”owinny od”owiadać drogi ”u-

bliczne i ich sytuowanie. 

 

§ 23.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

11. C2/55/MN,U,H,R ustala się nastę”ujące do-

puszczalne kategorie obiektów: 
1) wymienione w § 6 pkt 1, 3, 5, 6, 10, 11, 

15, 16, 19, 20, 21; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

11. C2ł55łMN,U,H,R obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 
1) budynki wolnostojące, szeregowe i dobudo-

wane; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie większa niw 3, licząc Jącznie  
z poddaszem; 

3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 
”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 14 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
6) dozwolona lokalizacja funkcji usJugowych 

wbudowanych w ”arterach i ”iwnicach budynków; 
7) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojące lub szeregoweŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 

11. C2ł55łMN,U,H,R dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego 

”od zabudowę mieszkaniową nie większy niw 0,75, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni terenu przeznaczone-

go ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami nie 
większy niw 0,80, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mowe być mniejszy niw 20%Ł 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 

11. C2ł55łMN,U,H,R obowiązują nastę”ujące 
ustalenia dotyczące komunikacji: 

1) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać 2 miejsca ”arkin-

gowe; 

2) wbudowane garawe i miejsca ”arkingowe, 
wskaunik miejsc ”arkingowych na jedno mieszka-

nie ｦ 1,5; 

3) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
publicznej na teren posesji, nowe dojazdy na teren 

od strony drogi gminnej drogami wewnętrznymi, 
które nalewy na ten cel wyznaczyć; 

4) mowliwo`ć wykonania wJączeL ”o”rzez ist-

niejące bądu ”rojektowane drogi zbiorcze s”eJnia-

jące warunki techniczne jakim ”owinny od”owia-

dać drogi ”ubliczne i ich sytuowanieŁ 
 

§ 24.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

12. B1/29/RM ustala się nastę”ujące do”uszczalne 
kategorie obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 8, 11, 15, 16, 17, 

19, 20, 21; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

12. B1/29/RM obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) dozwolone budynki mieszkalne: wolnostoją-
ce, bliuniacze i szeregowe; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie mowe być mniejsza niw 2 i więk-

sza niw 3, licząc Jącznie z ”oddaszem; 
3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 

”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 12,5 m; 

4) funkcje mieszkaniowe mogą być jako wbu-

dowane; 
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5) dozwolone Jączenie funkcji nie mieszkanio-

wych w jednym budynku; 

6) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie mieszkalnych nie mowe być większa niw 2 li-

cząc Jącznie z ”oddaszem; 
7) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
8) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojąceŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 12. B1/ 

29łRM dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie większy niw 0,60, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 40%. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 12. B1/ 

29łRM obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczą-
ce komunikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
publicznej na teren ”osesji, do”uszcza się drogę 
dojazdową awaryjną do budynków ciągami ”ieszo 
- jezdnymi; 

2) urządzenie miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych w liczbie 1,5 miejsc ”arkin-

gowych na kawde mieszkanie, wliczając w to garaw 
usytuowany w budynku; 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
1 miejsce parkingowe. 

 

§ 25.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

13. E1/15/MW,U,H,R,S ustala się nastę”ujące 
dopuszczalne kategorie obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

13. E1ł15łMW,MN,U,H,R,S obowiązują nastę”u-

jące ustalenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 
1) budynki mieszkalne w formie maJych do-

mów, wille; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie mowe być mniejsza niw 2 i więk-

sza niw 4, licząc Jącznie z ”oddaszem; 
3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 

”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 16 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być w od-

rębnych budynkach lub jako wbudowane (mowli-
wo`ć Jączenia funkcji w jednym budynku); 

5) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie mieszkalnych nie mowe być większa niw 3 li-

cząc Jącznie z ”oddaszem; 
6) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów; dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
7) dozwolona lokalizacja funkcji usJugowych 

wbudowanych w parterach i ”iwnicach budynków 
mieszkalnych; 

8)  dozwolone są garawe w wbudowane w bryle 
budynku i garawe wolnostojące; 

9) re”rezentacyjna fasada budynków ”owinna 
znajdować się od strony ulicy, ”rzy której usytu-

owany jest budynek. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 

13. E1ł15łMW,MN,U,H,R,S obowiązują nastę”u-

jące ustalenia dotyczące s”osobu zagos”odarowa-

nia terenu: 

1) obowiązują za”isy § 7 pkt 5 lit. b uchwaJy; 
2) minimalna wielko`ć dziaJki budowlanej ustala 

się na co najmniej 450 metrów kwadratowych; 

3) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki budowla-

nej ustala się na co najmniej 18 metrówŁ 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 13. E1/ 

15/MW,MN,U,H,R,S dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 20%. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 13. E1/ 

15łMW,MN,U,H,R,S obowiązują nastę”ujące usta-

lenia dotyczące komunikacji: 
1) ustalenia dla projektowanych ulic na tere-

nach oznaczonych symbolami KDD/E1.5 oraz 

KDDłE1Ł6 ”ozostają bez zmian; 
2) wJączenie terenu 13. E1/15/MW,MN,U,H,R,S 

do drogi krajowej nr 40 do”uszcza się dla relacji 
”rawoskrętnych; projekt przebudowy przedmioto-

wego wJączenia nalewy wykonać zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 
oraz uzgodnić z zarządcą drogi krajowej; wszelkie 
dziaJania związane z wykonaniem ”rzebudowy ni-

niejszego wJączenia naleweć będą do inwestora 

”rzedsięwzięcia; 
3) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 

publicznej na teren posesji, nowe dojazdy na teren 

od strony drogi gminnej drogami wewnętrznymi, 
które nalewy na ten cel wyznaczyć; 
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4) ”rojektowane wJączenia nalewy wykonać ”o-

”rzez istniejące bądu ”rojektowane drogi zbiorcze 
speJniające warunki techniczne jakim ”owinny 
od”owiadać drogi ”ubliczne i ich sytuowanie; 

5) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc ”ar-

kingowych na terenie inwestora, ”rzyjmując, we na 

100 m² ”owierzchni uwytkowej usJug nalewy zakJa-

dać 2 miejsca ”arkingowe; 
6) w przepadku wykonania zabudowy mieszka-

niowej ustala się wbudowane garawe i miejsca 

”arkingowe, wskaunik miejsc ”arkingowych na 
jedno mieszkanie ｦ 1,5; 

7) w ”rze”adku wykonania innej wywej okre`lo-

nej zabudowy wydzielenie miejsc parkingowych na 

terenie inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”o-

wierzchni uwytkowej usJug nalewy zakJadać co 
najmniej 2 miejsca parkingowe. 

 

§ 26.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

14. B1/2/U,H,R,P,S ustala się nastę”ujące do-

”uszczalne kategorie obiektów:  
1) wymienione w § 6 pkt 3, 5, 6, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna; 

3) dozwolona funkcja mieszkalna, w formie bu-

dynku mieszkalnego lub mieszkania wbudowanego, 

związana z ”rowadzoną na terenie dziaJalno`ciąŁ 
2. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/ 

2łU,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące ustalenia 
dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) budynki wolnostojące, bliuniacze i dobudo-

wane; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie większa niw 3, licząc Jącznie z poddaszem; 

3) wysoko`ć budynku licząc od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu do budynku do kalenicy nie mowe 
”rzekraczać 14 m; 

4) dozwolone Jączenie funkcji w jednym budynku; 
5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem ok. 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”JaskąŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/ 

2łU,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące s”osobu zagos”odarowania terenu: 
1) obowiązują za”isy § 7 pkt 5 lit. a uchwaJy; 
2) minimalna wielko`ć dziaJki budowlanej ustala 

się na co najmniej 800 metrów kwadratowych; 

3) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki budowla-

nej ustala się na co najmniej 20 metrówŁ 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/ 

2łU,H,R,P,S dozwolone są wskauniki: 

c) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
d) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 20%. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/ 

2łU,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące ustalenia do-

tyczące komunikacji: 
1) zjazdy na teren z ”ublicznej drogi wojewódz-

kiej, jak okre`la rysunek zmiany ”lanu; 
2) w przypadku koniecznym dojazd do dziaJek 

drogami wewnętrznymi, które nalewy na ten cel 

wyznaczyć; 
3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie 

inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug nalewy zakJadać co najmniej  
3 miejsca parkingowe. 

 

§ 27.1. Na terenie oznaczonym symbolem 

15. E1/32/MN,U,H,R,P,S ustala się nastę”ujące 
do”uszczalne kategorie obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 8, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 21, 22; 

2) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo - jezdne, in-

frastruktura techniczna. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 

15. E1ł32łMN,U,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące 
ustalenia dotyczące ksztaJtowania budynków: 

1) budynki mieszkalne wolnostojące, bliuniacze 
i dobudowane; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
mieszkalnych nie większa niw 3, licząc Jącznie  
z poddaszem; 

3) wysoko`ć budynku mieszkalnego licząc od 
”oziomu terenu ”rzy wej`ciu do budynku do kale-

nicy nie mowe ”rzekraczać 12 m; 

4) funkcje nie mieszkaniowe mogą być jako 
wbudowane i w odrębnych budynkach; 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-

los”adowe, o symetrycznym ukJadzie ”oJaci na-

chylonych ”od kątem okŁ 20 - 50º, kryte dachów-

ką, blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia ”oJaci dachowych minŁ 4°, rodzaj 
”okrycia dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont, a w drugiej linii zabudowy dozwolone pokry-

cie blachą tra”ezową lub blachą ”Jaską; 
6) dozwolona lokalizacja funkcji usJugowych 

wbudowanych w ”arterach i ”iwnicach budynków; 
7) dozwolone garawe w bryle budynku i garawe 

wolnostojąceŁ 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 

15. E1ł32łMN,U,H,R,P,S dozwolone są wskauniki: 
a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,90, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 10%. 
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4. Na terenie oznaczonym symbolem 15. E1/ 

32łMN,U,H,R,P,S obowiązują nastę”ujące ustale-

nia dotyczące komunikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zjazdy z drogi 
”ublicznej na teren ”osesji, do”uszcza się drogę 
dojazdową awaryjną do budynków ciągami ”ieszo 
- jezdnymi; 

2) w przypadku wykonania zabudowy mieszka-

niowej obowiązuje urządzenie miejsc ”ostojowych 
dla samochodów osobowych w liczbie 1,5 miejsc 
”arkingowych na kawde mieszkanie, wliczając w to 
garaw usytuowany w budynku; 

3) w ”rze”adku wykonania innej wywej okre`lo-

nej zabudowy wydzielenie miejsc parkingowych na 

terenie inwestora, ”rzyjmując, we na 100 m² ”o-

wierzchni uwytkowej usJug nalewy zakJadać co 
najmniej 4 miejsca parkingowe. 

 

§ 28. Na terenach oznaczonych w planie sym-

bolami: C2/28/TMJ, A1/40/TCM, C2/20/TMW, 

A1/41/TMW, C2/31/TMW, A1/37/TCM, A1/ 

13/TUH, C2/56/TNW bez zmian ”ozostawia się 
ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu i doko-

nuje się okre`lenia nowych wskauników i ”arame-

trów ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu, w tym: wysoko`ci zabudowy i formy da-

chów budynków - w nastę”ujący s”osób: 
1) C2/28/TMJ:  

a) do”uszczalna wysoko`ć zabudowy ｦ 4 kon-

dygnacje licząc Jącznie z ”oddaszem, 
b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,70, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 30%; 
2) A1/40/TCM:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,75, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 25%; 

8) C2/20/TMJW:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 20%; 
9) A1/41/TMW:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 20%; 
10) C2/31/TMW:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie większy niw 0,70, 

b) do”uszczalny wskaunik wielko`ci ”owierzch-

ni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 

terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę na dziaJce 
nr 258/2 wynosi 100%, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mniejszy niw 30%, nie dotyczy wywej wymie-

nionej dziaJki nr 258/2; 

11) A1/37/TCM:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,90, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 10%; 
12) A1/13/TUH:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) do”uszczalny wskaunik wielko`ci ”owierzch-

ni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 

terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę na dziaJce 
nr 653/3 wynosi 100, 

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
nie mniejszy niw 20%, nie dotyczy wywej wymie-

nionej dziaJki nr 653/3; 

13) C2/56/TNW:  

a) wskaunik wielko`ci ”owierzchni nowej zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę nie większy niw 0,80, 
b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszy niw 20%, 
c) dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielo-

s”adowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
20° - 45°, w drugiej linii zabudowy dozwolone 
dachy jednos”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych minŁ 4°, rodzaj ”okrycia dachów: da-

chówka, blachodachówka, gont, a w drugiej linii 
zabudowy dozwolone ”okrycie blachą tra”ezową 
lub blachą ”JaskąŁ 

  

§ 29. W s”rawach nie okre`lonych ustaleniami 
”lanu i niniejszej zmiany ”lanu obowiązują ”rzepisy 

ustaw szczególnych i normŁ 
 

§ 30. Tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

GJogówek w granicach administracyjnych miasta 
uchwalonego uchwaJą Nr XXI/156/2004 Rady 

Miejskiej w GJogówku z dnia 8 listopada 2004 r. 

(ogJoszoną w DzŁ Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. 

Nr 90, poz. 2450 z ”óun. zm.), w zakresie obję-
tym niniejszą zmianą ”lanuŁ 

 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ  
 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w GJogówku 

Krystyna Mulka 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5115 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5116 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5117 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5118 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5119 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5120 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5121 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5122 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5123 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5124 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5125 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5126 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5127 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5128 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5129 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5130 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5131 – Poz. 1104 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5132 – Poz. 1104 

 

 

  

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5133 – Poz. 1104 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/282/2009 

Rady Miejskiej w GJogówku 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych przez osoby prawne i fizyczne do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta GJogówek w granicach ad-

ministracyjnych miasta uchwalonego uchwaJą  
Nr XXIł156ł2004 Rady Miejskiej w GJogówku  
z dnia 8 listo”ada 2004 rŁ (ogJoszoną w DzŁ UrzŁ 
Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 90, poz. 2450) na 

eta”ie wyJowenia do ”ublicznego wglądu w dniach 
od 9 lutego 2009 rŁ do 3 marca 2009 rŁ, w my`l 
”rze”isów artŁ 17 ”kt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (DzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óun. 

zm.), Rada Miejska w GJogówku rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
 

1. Odrzuca się uwagę zgJoszoną w ”i`mie  
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

zmiany za”isów ustaleL ”lanu dla terenu o symbo-

lu 4. C2/17/MW,U,H,R,P - oznaczonego w kata-

strze ewidencji gruntów jako dziaJki nr 316/190, 

466/190 - w taki s”osób, aby umowliwić budowę 
stacji obsJugi lub remontowej s”rzętu budowlane-

go i rolniczego oraz wielko powierzchniowego 

obiektu handlowego. 

2. Odrzuca się uwagę zgJoszoną w ”i`mie  
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

zmiany za”isów ustaleL ”lanu dla terenu o symbo-

lu 10. C2/59/MW,U,R - oznaczonego w katastrze 

ewidencji gruntów jako dziaJki nr 614/2, 614/3, 

614/4, 613/2, 612/1, co do: 

a) objęcia zmianą ”lanu dziaJki nr 616 i wJącze-

nia jej w linie rozgraniczające teren oznaczony 

symbolem 10. C2/59/MW,U,R, 

b) w”rowadzenia za”isów umowliwiających bu-

dowę na tym terenie wielko ”owierzchniowych 
obiektów handlowych oraz mowliwo`ć wykonania 
zjazdu z drogi krajowej nr 40. 

3. Odrzuca się uwagi zgJoszone w ”i`mie z dnia 
25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

zmiany za”isów ustaleL ”lanu dla terenu o symbo-

lu C2/55/MW,U,R oznaczonego w katastrze ewi-

dencji gruntów jako dziaJki nr 611ł5, 611ł7, gdyw 

w projekcie zmiany planu nie ma terenu okre`lo-

nego takim symbolem. 

 

Uzasadnienie 

 

AD1. Teren okre`lony w ”rojekcie zmiany planu 

symbolem 4. C2/17/MW,U,H,R,P ma ”owierzchnię 

okoJo 0,65 ha i znajduje się w sąsiedztwie jedno-

rodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz Domu 

Dziecka ”rzy ulŁ 3 Maja w GJogówkuŁ W analizo-

wanym otoczeniu tego terenu nie wystę”ują 

obiekty, o które wnioskuje się w uwadze. Ponadto 

budowa stacji obsJugi lub remontowych s”rzętu 
budowlanego i rolniczego oraz wielko powierzch-

niowych obiektów handlowych podlega wymogom 

uzyskania decyzji o `rodowiskowych uwarunko-

waniach zgody na realizację ”rzedsięwzięcia  
w trybie ”rze”isów artŁ 46 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, ”ozŁ 150), gdyw są objęte 

”rze”isami roz”orządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2004 r. w s”rawie okre`lenia rodzajów 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko oraz szczegóJowych uwarunkowaL 
związanych z kwalifikowaniem ”rzedsięwzięcia do 

s”orządzania ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573). 

Wnioskowany rodzaj zabudowy koliduje ze zde-

finiowanym obecnym zagos”odarowaniem sąsied-

nich terenów i projektowanym w planie miejsco-

wym przeznaczeniem tego terenu ”od zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem usJug bez”o`red-

nio towarzyszących tej zabudowie. 

 

Ad.2 a) W uchwale Nr XX/148/2008 z dnia  

23 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej w GJogówku  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta GJogówek zostaJy okre`lone granice 

obszaru objętego zmianąŁ Stosownie do tre`ci § 1 
”owoJanej uchwaJy, ”owywszą zmianą objęto mię-
dzy innymi teren oznaczony symbolem 

C2ł59łTUT, a okre`lone na zaJączniku graficznym 
granice dotyczą dziaJek oznaczonych w katastrze 

ewidencji gruntów jako: 614/2, 614/3, 614/4, 

613/2, 612/1. Obecnie teren ten w projekcie 

zmiany ”lanu okre`lony zostaJ symbolem 
10. C2/59/MW,U,R. Zmiana planu nie obejmuje 

dziaJki nr 616, gdyw wchodzi ona w skJad terenu  

o symbolu C2/55/TMJ i nie znajduje się w grani-

cach obszaru objętego zmianą okre`lonych uchwa-

Ją w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 
planu. 

Ad.2 b) Teren okre`lony w ”rojekcie zmiany 

planu symbolem 10. C2ł59łMW,U,R, ”oJowony 
jest ”rzy ulŁ Dworcowej stanowiącej ciąg drogi 
krajowej nr 40. W sąsiedztwie znajdują się tereny 
istniejącej i ”rojektowanej jednorodzinnej zabudo-

wy mieszkaniowej oraz tereny usJug handlu i rze-

miosJa wytwórczegoŁ Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad OddziaJ w O”olu OddziaJ w 
Opolu w odpowiedzi na zawiadomienie o przystą-
”ieniu do s”orządzenia zmiany ”lanu okre`liJa, we 

nie zezwala się na nowe indywidualne, bez”o`red-

nie wJączenia komunikacyjne terenów objętych 
zmianą ”lanu do drogi krajowej nr 40Ł Projektowa-
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ne wJączenie nalewy wykonać jedynie ”o”rzez ist-

niejące skrzywowanie oraz istniejące i ”rojektowa-

ne drogi zbiorcze s”eJniające warunki Roz”orzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 199 w s”rawie warunków tech-

nicznych jakim ”owinny od”owiadać drogi ”u-

bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 

430). W tej sytuacji obsJuga komunikacyjna dla 

tego terenu stanowi droga gminna oznaczona  

w ”lanie miejscowym symbolem KDIłC2Ł3, sJuwą-
ca przede wszystkim terenom jednorodzinnej za-

budowy mieszkaniowej istniejącej i ”rojektowanej 
z usJugami bez”o`rednio towarzyszącymi tej zabu-

dowie w tym rejonie miasta. W związku z powyw-
szym teren oznaczony symbolem 

10. C2/59/MW,U,R nie ma bez”o`redniego dostę-
”u do gJównej drogi ”ublicznejŁ Dostę”no`ć komu-

nikacyjna do dróg o znaczeniu ”onad lokalnym jest 
jednym z ”odstawowych kryteriów ”rzy ocenianiu 
”rzydatno`ci terenu ”od lokalizację wielko po-

wierzchniowych obiektów handlowych. 

 

Ad. 3 Zmiana planu obejmuje dziaJki nr 611/5, 

611ł7 wchodzące w skJad terenu o dotychczaso-

wym symbolu C2ł55łTMJ, znajdującego się  
w granicach obszaru objętego zmianą okre`lonego 
uchwaJą w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany planu. Teren o symbolu C2/55/TMJ sta-

nowi teren jednorodzinnej zabudowy mieszkanio-

wej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami handlo-

wymi, gastronomicznymi i usJugowymi, który  

w tym ”rzy”adku ”rzeznacza się ”od jednorodzin-

ną zabudowę mieszkaniową, usJugową, handlową, 
zakJady rzemie`lnicze, garawe ｦ i w projekcie 

zmiany ”lanu okre`la się symbolem 
11. C2/55/MN,U,H,R.  

DziaJki nr 611ł5, 611ł7 znajdują się w sąsiedz-

twie terenu o symbolu C2/56/TNW przeznaczonego 

w ”lanie miejscowym ”od zabudowę mieszkanio-

wą, usJugową, handlową, rzemiosJa wytwórczego, 
nieuciąwliwy ”rzemysJ, bazy skJady, magazynyŁ 
Okre`lone dla dziaJek nr 611ł5, 611ł7 w ”rojekcie 
zmiany planu funkcje przeznaczenia terenu, forma 

zabudowy oraz wskaunik wielko`ci ”owierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu prze-

znaczonego ”od zabudowę mieszkaniową nie więk-

szy niw 0,75, wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu przezna-

czonego ”od zabudowę mieszkaniową z usJugami 
nie większy niw 0,80 i wskaunik ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej nie mniejszy niw 20% są wJa`ciwe 
dla ustalonego w planie miejscowym przeznaczenia 

terenów na dziaJkach budowlanych znajdujących 
się ”o wschodniej stronie ul 3-go Maja (w rejonie 

skrzywowania z ulŁ Dworcową)Ł Za”isy zmiany ”la-

nu są zgodne z okre`lonymi kierunkami studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy GJogówek dla tej czę`ci miastaŁ 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/282/2009 

Rady Miejskiej w GJogówku 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych Gminy, wynikających z ”rojektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta GJogówek w granicach admini-

stracyjnych miasta uchwalonego uchwaJą  
Nr XXIł156ł2004 Rady Miejskiej w GJogówku  
z dnia 8 listo”ada 2004 rŁ (ogJoszoną w DzŁ UrzŁ 
Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 90, poz. 2450) oraz  

o 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 zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óun. 

zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.), Rada Miejska  

w GJogówku rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

S”orządzana zmiana planu dotyczy:  

1) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem A1ł16łTUH (stanowiącego teren zabu-

dowy usJug handlu obejmujący dziaJkę nr 1057ł3  
i czę`ć dziaJki nr 1057ł5), który ”rzeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową i usJugowo handlo-

wą - i oznacza się symbolem 1. A1/16/MW,U,H; 

2) terenu dotychczas oznaczonego w planie sym-

bolem A1ł17łTCM (stanowiącego teren zabudowy 

mieszkaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami 
handlowymi, gastronomicznymi i usJugowymi), który 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze ｦ i oznacza 

się symbolem 2Ł A1/17/MW,U,H,R; 

3) terenu dotychczas oznaczonego w planie sym-

bolem A1ł7łTMW (stanowiącego teren zabudowy 
wielorodzinnej obejmujący dziaJkę nr 631ł1 kŁmŁ 
obręb GJogówek), który ”rzeznacza się ”od wieloro-

dzinną zabudowę mieszkaniową z zapleczem gara-

wowym i oznacza się symbolem 3Ł A1/7/MW; 

4) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem C2ł17łTMN (stanowiącego teren zabu-

dowy mieszkaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi 
funkcjami handlowymi, gastronomicznymi, usJu-

gowymi i rzemie`lniczymi obejmujący dziaJki  
nr 316/190 i 466ł189 kŁmŁ obręb GJogówek), 
który przeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, 
usJugową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiek-

ty ”rodukcyjne, skJady ｦ i oznacza się symbolem 
4. C2/17/MW,U,H,R,P; 

5) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem D1ł23łTMJ (stanowiącego teren jedno-

rodzinnej zabudowy mieszkaniowej z drobnymi 

nieuciąwliwymi funkcjami handlowymi, gastrono-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 69 – 5135 – Poz. 1104 

 

micznymi, rzemiosJa i usJug komunikacyjnych 

obejmujący dziaJki nr 201, 202 i 213 kŁmŁ obręb 
Wielkie Oracze), który ”rzeznacza się ”od zabu-

dowę mieszkaniową, usJugową, handlową, zakJady 

rzemie`lnicze, stacje obsJugi lub remontowe s”rzę-
tu budowlanego, lub rolniczego, lub `rodków 
trans”ortu, bazy, skJady i magazyny ｦ i oznacza 

się symbolem 5. D1/23/MN,U,H,R,S; 

6) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem E1ł13łTMN (stanowiącego teren zabu-

dowy mieszkaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi 
funkcjami handlowymi, gastronomicznymi, usJu-

gowymi i rzemie`lniczymi), który ”rzeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową, usJugową, handlo-

wą, zakJady rzemie`lnicze, garawe ｦ i oznacza się 
symbolem 6. E1/13/MW,U,H,R; 

7) terenu dotychczas oznaczonego w planie sym-

bolem E1ł1łTCM (stanowiącego teren zabudowy 
mieszkaniowej z drobnymi nieuciąwliwymi funkcjami 
handlowymi, gastronomicznymi, usJugowymi), który 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiekty 
”rodukcyjne, skJady, magazyny, garawe ｦ i oznacza 

się symbolem 7Ł E1/1/MW,U,H,R,P; 

8) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem D1ł14łTGO (stanowiącego tereny grun-

tów rolnych i ”astwisk obejmujący dziaJkę  
nr 263ł2 kŁmŁ obręb Wielkie Oracze), który prze-

znacza się ”od jednorodzinną zabudowę mieszka-

niową ｦ i oznacza się symbolem 8. D1/14/MN; 

9) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem C2ł39łTWB (stanowiącego teren zabu-

dowy obiektów i budowli sportowych z zielenią 
rekreacyjną), który ”rzeznacza się ”od jednoro-

dzinną zabudowę mieszkaniową oraz drobne 

obiekty usJug, handlu i rzemiosJa - i oznacza się 
symbolem 9. C2/39/MN,U,R; 

10) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem C2ł59łTUT (stanowiącego tereny zabu-

dowy usJugowej, handlu, rzemiosJa wytwórczego  
i maJych zakJadów wytwórczych), który ”rzeznacza 
się ”od zabudowę mieszkaniową w równych formach 
i drobne stacje obsJugi lub na”rawy samochodów - 
i oznacza się symbolem 10Ł C2ł59ł MW,U,R; 

11) dotychczas oznaczonego w planie symbo-

lem C2ł55łTMJ (stanowiącego teren jednorodzin-

nej zabudowy mieszkaniowej z drobnymi nieuciąw-
liwymi funkcjami handlowymi, gastronomicznymi  

i usJugowymi obejmującego dziaJki nr 611/5, 

611ł7 kŁmŁ obręb GJogówek), który ”rzeznacza się 
pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, garawe -  

i oznacza się symbolem 11. C2/55/MN,U,H,R; 

12) dotychczas oznaczonego w planie symbolem 

B1ł29łTPP (stanowiącego tereny zabudowy ”rzemy-

sJowej, baz, skJadów, magazynów obejmującego 

dziaJkę nr 406 kŁmŁ obręb GJogówek), który ”rzezna-

cza się ”od tereny uwytkowania rolniczego z zabu-

dową gos”odarstw ”rodukcji ogrodniczo ｦ sadowni-

czej - i oznacza się symbolem 12. B1/29/RM; 

13) terenu dotychczas oznaczonych w planie 

symbolami E1/15/TNW, E1/16/TNW, E1/3/TMJ, 

KDDłE1Ł5, KDDłE1Ł6 (stanowiącego tereny zabu-

dowy mieszkaniowej, usJugowej, handlowej, za-

kJady rzemie`lnicze, obiekty ”rodukcyjne, bazy, 

skJady i drogi) który ”rzeznacza się dodatkowo 
pod zabudowę usJug ochrony zdrowia, odnowy 
biologicznej SPA, hotelarstwa, i wielko powierzch-

niowych obiektów handlowych - i oznacza się 
symbolem 13. E1/15/MW,U,H,R,P,S; 

14) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem B1ł2łTGO (stanowiącego tereny grun-

tów ornych, Jąk i ”astwisk obejmującego dziaJki 
nr 323, 324, 325, 326, 327, 328 kŁmŁ obręb GJo-

gówek), który ”rzeznacza się ”od zabudowę usJu-

gową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiekty 
produkcyjne, bazy i skJady - i oznacza się symbo-

lem 14. B1/2/U,H,R,P,S; 

15) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem E1/32/TNW (stanowiącego teren zabu-

dowy mieszkaniowej usJugowej, handlowej, rzemio-

sJa wytwórczego, nieuciąwliwego ”rzemysJu, baz, 
skJadów i magazynów obejmujący dziaJki nr 921, 
922, 923, 924, 925, 926 kŁmŁ obręb GJogówek), 
który ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową, 
usJugową, handlową, zakJady rzemie`lnicze, obiekty 
”rodukcyjne, bazy, skJady, garawe ｦ i oznacza się 
symbolem 15. E1/32/MN,U,H,R,P,S; 

16) terenu dotychczas oznaczonego w planie 

symbolem KDPłA1Ł28 (stanowiącego teren ”rojek-

towanej komunikacji pieszej i rowerowej), który 

”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniowo usJu-

gową i w czę`ci oznacza się symbolem 

3. A1/7/MW oraz w czę`ci wJącza do terenu 

oznaczonego symbolem A1/13/TUH; 

17) terenów oznaczonych w ”lanie symbolami: 
C2/28/TMJ, A1/40/TCM, C2/20/TMW, 

A1/41/TMW, C2/31/TMW, A1/37/TCM, 

A1ł13łTUH, C2ł56łTNW, w których bez zmian ”o-

zostają ustalenia w zakresie ”rzeznaczenia terenu  
a zmiana dotyczy okre`lenia nowych wskauników  
i ”arametrów ksztaJtowania zabudowy i zagos”oda-

rowania terenu, w tym: wysoko`ci zabudowy i for-

my dachów budynkówŁ 
Zmiana za”isów ustaleL planu w zakresie usta-

lenia rodzaju ”rzeznaczenia wywej wymienionych 

terenów oraz okre`lenia s”osobów ich zagos”oda-

rowania nie dotyczy rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy. 

Wobec ”owywszego Rada Miejska w GJogówku 

nie rozstrzyga o sposobie ich realizacji. 
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