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§ 3. Ustala się nastę”ujące zasady cofania 
udziaJów i akcji:  

1. Wójt Gminy mowe cofać udziaJy lub akcje w 
s”óJkach z udziaJem Gminy ”o uzyskaniu ”ozy-

tywnej opinii Rady Gminy Komprachcice;  

2. Cofanie udziaJów lub akcji nastę”uje ”o-

przez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami 

kodeksu s”óJek handlowychŁ  

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy.  

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiegoŁ  
 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Antoni Wencel 
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UCHWAIA NR LXIIł642ł10 

RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  

WrocJawskiej ｦ Józefa Kokota w Opolu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ 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, 

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,  

Nr 157 poz. 1241), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 

”ozŁ 1413) oraz w związku z UchwaJą  
Nr XXXVI/381/08 Rady Miasta Opola z dnia  

25 wrze`nia 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego w rejonie ulic: WrocJaw-

skiej ｦ Józefa Kokota w O”olu, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

miasta Opola Rada Miasta Opola uchwala, co 

nastę”uje: 

ŚZIAI I. PRZśPISY OGÓLNś  

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wprowadzające  
 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wro-

cJawskiej ｦ Józefa Kokota w O”olu zwany dalej 

planem.  

2. Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
”lanu, stanowiący zaJącznik nr 1Ł  

3. źaJącznikami do uchwaJy są:  
1) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaJącznik nr 2;  

2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 3Ł  

4Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w artŁ 15 ustŁ 2 i 3 ustawy 

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

darowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w ”ostaci:  
1) ”rze”isów ogólnych zawierających:  
a) ustalenia w”rowadzające, okre`lające za-

kres s”raw regulowanych uchwaJą i zawierające 
obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć,  

b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do ”osta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym 
granicami planu;  

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 
do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami ”lanuŁ  
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5. Ustalenia okre`lone w ustŁ 4 obowiązują 
JącznieŁ  

 

§ 2. Granice obszaru objętego ”lanu, ”rzed-

stawione na rysunku, stanowią: od ”óJnocy ｦ 

ulica WrocJawska, od wschodu ｦ ulica B. DomaL-
skiego, od ”oJudnia ｦ ulica Józefa Kokota i od 

zachodu ｦ teren istniejącego cmentarza komunal-

nego przy ulicy Cmentarnej oraz tereny zabudowy 

usJugowo-magazynowej ”rzy ulicy źbowowejŁ  
 

§ 3.1. Ilekroć jest mowa o:  
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miasta O”ola;  
2) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu;  

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek ”lanu w skali 1:1000, stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy;  
4) przepisach szczególnych i odrębnych ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia  

w dys”onowaniu terenem, wynikające z ”rawo-

mocnych decyzji administracyjnych;  

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują od”owiednie ustalenia;  
6) przeznaczeniu terenu ｦ rozumie się ”rzez to 

kategorie form zagos”odarowania, dziaJalno`ci 
lub gru”y tych kategorii, które jako jedyne są 
dopuszczalne w danym terenie;  

7) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy sytuować 
budynki oraz okre`lone w ustaleniach ”lanu ro-

dzaje budowli naziemnych nie będące liniami 
”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
uwzględniając mowliwo`ć ”rzekroczenia linii ele-

mentem budynku o ”owierzchni nie większej niw 
25% ”Jaszczyzny budynku ”rzylegającej do obo-

wiązującej linii zabudowy, nie więcej niw na odle-

gJo`ć 1,5 m;  
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na 

którym do”uszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów bu-

dowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJo-

wymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając 
mowliwo`ć ”rzekroczenia linii elementem budynku 
o powierzchni nie większej niw 25% ”Jaszczyzny 
budynku ”rzylegającej do obowiązującej linii za-

budowy, nie więcej niw na odlegJo`ć 1,5 m;  
9) dominancie przestrzennej - nalewy ”rzez to 

rozumieć obiekt budowlany, który koncentruje 
uwagę obserwatora w ”ewnym obszarze i nie 
przekracza 15 m wysoko`ci;  

10) akcencie architektonicznym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub 
obiekt maJej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliwszym jego otoczeniu;  
11) wysoko`ci budynku od poziomu terenu do 

kalenicy dachu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wyso-

ko`ć budynku mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy 
najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku lub jego 
czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do kalenicy dachu;  

12) przej`ciu bramowym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć wydzielone w budynku ”rzej`cie ”iesze 
lub pieszo-jezdne Jączące ulicę z wnętrzem blo-

kowym;  

13) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę ”o-

wierzchniową na terenie dziaJki budowlanej,  
a takwe 50% sumy ”owierzchni tarasów i stro”o-

dachów o ”owierzchni nie mniejszej niw 10 m 

urządzonych jako staJe trawniki lub kwietniki na 
”odJowu za”ewniającym im naturalną wegetacjęŁ  

2Ł Ilekroć jest mowa o ”rzeznaczeniu terenu na:  
1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć budynki mieszkalne, 
zawierające 3 lub więcej mieszkaL albo zes”óJ 
takich budynków wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą;  

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  
z usJugami ｦ nalewy ”rzez to rozumieć, we teren 
mowe być ”rzeznaczony na zabudowę mieszka-

niową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z usJugami lub usJugi, z zastrzewe-

niem ustaleL ”rze”isów szczegóJowych;  
3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną sze-

regową ｦ nalewy ”rzez to rozumieć lokalizację 

zes”oJu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w ukJadzie szeregowym;  

4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą ｦ nalewy ”rzez to rozumieć jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zes”óJ 
takich budynków wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą;  

5) usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usJugi 
handlu detalicznego, usJugi gastronomii usJugi 
obsJugi ludno`ci i ”rzedsiębiorstw;  

6) usJugi handlu detalicznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty, w których ”rowadzi się s”rze-

daw detaliczną wszelkich towarów z wyJączeniem 
s”rzedawy ”aliw do ”ojazdów mechanicznych;  

7) usJugi gastronomii ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć restauracje, bary, kawiarnie, herbaciarnie, 
puby, winiarnie, cukiernie;  

8) usJugi kultury ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
muzea, ko`cioJy, galerie i wystawy, kluby mu-

zyczne, literackie, czytelnie, biblioteki, domy kul-

tury, `wietlice it”Ł oraz obiekty kultu religijnego, 
takie jak ko`cioJy wraz z obiektami administracji  
i uzu”eJniających funkcji towarzyszących;  
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9) usJugi administracji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty organów administracji ”aLstwowej, 
rządowej i samorządowej wraz z obiektami towa-

rzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich ob-

sJugą oraz dziaJalno`ć w zakresie obrony narodo-

wej, obowiązkowych ubez”ieczeL s”oJecznych  

i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;  

10) usJugi o`wiaty ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”ubliczne i ”rywatne ”rzedszkola, szkoJy, o`rodki 
szkolno-wychowawcze oraz usJugi nauki, zlokali-
zowane na wydzielonych dziaJkach, zagos”oda-

rowanych z duwym udziaJem zieleni wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  
z ich obsJugą;  

11) usJugi opieki zdrowotnej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć sz”itale, ”rzychodnie, ”oradnie medycz-

ne, zakJady o”iekuLczo-lecznicze oraz wJobki wraz 
z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowane na 

wydzielonych dziaJkach;  
12) usJugi pogrzebowe ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć zakJady ”ogrzebowe, ”rzedsiębiorstwa 
pogrzebowe, kostnice, spopielarnie, krematoria;  

13) usJugi sportu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć kryte obiekty s”ortowe i rekreacyjne oraz 

terenowe urządzenia s”ortowe, wraz z obiektami 
towarzyszącymi;  

14) usJugi obsJugi komunikacji ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć stacje ”aliw, warsztaty samochodo-

we, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe 

oraz bazy transportowe wraz z obiektami towa-

rzyszącymi;  
15) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci lub 

przedsiębiorstw ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dzia-

Jalno`ć związaną z obsJugą nieruchomo`ci, wyna-

jem i wy”owyczanie, usJugi ”rojektowe lub ba-

dawcze, dziaJalno`ć ”rawniczą, notarialną, ra-

chunkowo`ć, dziaJalno`ć związaną z ”o`rednic-

twem finansowym, doradztwo, badanie rynku  

i o”inii ”ublicznej, dziaJalno`ć informatyczną, ”o-

`rednictwo, dziaJalno`ć w zakresie reklamy lub 
informacji, drobne usJugi n”Ł: fotografia, ”oligra-

fia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, 

szewc na”rawa artykuJów ”rzeznaczenia osobi-

stego i uwytku domowego it”Ł, dziaJalno`ć biur  
i agencji turystycznych, usJugi ”rzewodnickie, 
informacja turystyczna, dziaJalno`ć usJugowa 
mająca na celu za”ewnienie komfortu fizycznego, 
dziaJalno`ć o`rodków i ”lacówek edukacyjnych, 
”rowadzenie kursów i szkoleL, siedziby związków 
zawodowych i gos”odarczych, stowarzyszeL  
a takwe dziaJalno`ć firm ”ocztowych i telekomu-

nikacyjnych;  

16) dziaJalno`ć usJugowo-produkcyjną ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć związaną ze 
s”rzedawą, na”rawą, wytwórstwem wszelkich 
towarów, usJugi handlu detalicznego, oraz usJugi 
z zakresu obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw;  

17) zieleL urządzoną ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zagos”odarowanie zielenią niską i wysoką,  
z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, takimi jak ”lace zabaw, `ciewki 
”iesze i rowerowe, obiekty maJej architektury;  

18) ciąg pieszy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czę`ć drogi ”rzeznaczonej do ruchu ”ieszych;  

19) ciąg pieszo-rowerowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć drogę dla ”ieszych i dla rowerów, na 
której w ”rzy”adku niewydzielenia `ciewki rowe-

rowej ”ieszy korzysta z caJej szeroko`ci drogi  
i ma ”ierwszeLstwo ”rzed rowerem;  

20) ciąg pieszo-jezdny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbie-

ralnej.  

3Ł Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ ｦ Prawo bu-

dowlane;  

3) ”rze”isami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z ”la-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich.  

 

§ 4.1Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi usta-

leniami są:  
1) oznaczenia ogólne:  
a) granice obszaru objętego ”lanem miejsco-

wym,  

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia;  

2) elementy kompozycji:  

a) obowiązujące linie zabudowy,  
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

c) dominanty przestrzenne,  

d) akcenty architektoniczne,  

e) ”rzej`cia bramowe;  
3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów;  
4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 

kulturowego i przyrodniczego:  

a) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabyt-

ków,  
b) obiekty i obszary zabytkowe do zachowa-

nia,  

c) granice stanowisk archeologicznych wraz  

z numerem stanowiska,  

d) drzewostan istniejący do zachowania;  
5) symbole okre`lające ciągi ”iesze i ”ieszo-

rowerowe na obszarze jednostek terenowych 

oraz w liniach rozgraniczających ulicŁ  
2. Nie wymienione w ustŁ 1, ”ozostaJe ele-

menty rysunku, mają charakter informacyjnyŁ  
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RozdziaJ 2 

Ustalenia wspólne  
 

§ 5. Ustala się ogólne zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego, obowiązujące na 
obszarze opracowania planu:  

1) ochrona alei Jączącej Ko`cióJ ”ŁwŁ `w. Mi-

chaJa z Cmentarzem Komunalnym, obejmująca:  
a) ”ielęgnację i uzu”eJnianie istniejącego sz”a-

leru drzew,  

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
2) ochrona dominant przestrzennych i akcen-

tów architektonicznych obejmująca:  
a) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w promie-

niu 10 m od dominanty lub akcentu architekto-

nicznego,  

b) zakaz umieszczania tablic reklamowych  

w promieniu 10 m od dominanty lub akcentu 

architektonicznego,  

3) dla terenów oznaczonych symbolami 26UA, 
33UH, 34UH, 35UH zaleca się o”racowanie jed-

nolitego projektu architektonicznego.  

 

§ 6. Ustala się ogólne zasady ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowią-
zujące na obszarze o”racowania ”lanu:  

1) ograniczenie uciąwliwo`ci wynikającej z ”ro-

wadzenia dziaJalno`ci inwestycyjnej na obszarze 

objętym ”lanem do granic dziaJki, jaką ona zajmuje;  
2) stosowanie do celów grzewczych i techno-

logicznych, ”rzyjaznych dla `rodowiska no`ników 
energii;  

3) ze względu na ”oJowenie w zasięgu GJów-

nych źbiorników Wód Podziemnych: nr 335 
Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka 

Opolska, nr 333 Opole ｦ Zawadzkie ｦ Obszaru 

Najwywszej Ochrony, obowiązują ustalenia § 11 
ustŁ 3, ustŁ 4 i ustŁ 9 uchwaJy;  

4) dla istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
a) konserwacja, odtwarzanie i uzu”eJnianie 

ubytków sz”aleru tymi samymi gatunkami drzew,  
b) zakaz wycinania istniejącego zadrzewienia,  
c) do”uszcza się wycinanie drzew i zakrze-

wieL, je`li ”owodują zagrowenie wycia, mienia lub 
bez”ieczeLstwa uwytkowania ulic albo uniemowli-
wiają realizację nowych ulic wskazanych niniej-

szym planem;  

5) w odlegJo`ci 50 m od granicy cmentarza 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,  

b) zakaz lokalizacji obiektów sJuwących ”ro-

dukcji i przechowywaniu wywno`ci,  
c) zakaz lokalizacji ujęć wodnych;  
6) tereny wyznaczone na rysunku planu, prze-

znaczone:  

a) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
(MW), jednorodzinną szeregową (MNs), jednoro-

dzinną wolnostojącą (MNw) wskazuje się jako 

”rzy”orządkowane terenom ｭ”od zabudowę 
mieszkaniowąｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJa-

su okre`lonym w ”rze”isach odrębnych,  
b) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

z usJugami (MWłU), mieszkaniową jednorodzinną 
z usJugami (MNłU), usJugi wraz z zabudową 
mieszkaniową wielorodzinną (U/MW) wskazuje 

się jako ”rzy”orządkowane terenom ｭna cele 
mieszkaniowo ｦ usJugoweｬ z do”uszczalnym 
”oziomem haJasu okre`lonym w ”rze”isach od-

rębnych,  
c) na usJugi o`wiaty (UO) wskazuje się jako 

”rzy”orządkowane terenom ｭ”od budynki zwią-
zane ze staJym lub czasowym pobytem dzieci  

i mJodziewyｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu 
okre`lonym w ”rze”isach odrębnych,  

d) na usJugi s”ortu i rekreacji (US), zieleL 
urządzoną (źP) wskazuje się jako ”rzy”orządko-

wane terenom ｭna cele rekreacyjno ｦ wypoczyn-

koweｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu okre-

`lonym w ”rze”isach odrębnychŁ  
 

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej:  
1) dla obiektów w”isanych do rejestru zabyt-

ków, oznaczonych na rysunku ”lanu, wszelkie 
prace budowlane wymagają ”ozwolenia O”ol-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora źabytków;  
2) dla obiektów zabytkowych do zachowania, 

pokazanych na rysunku planu, wszelkie prace 

budowlane oraz zmiana funkcji wymagają uzgod-

nienia O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

źabytków;  
3) w obrębie stanowisk archeologicznych, ”o-

kazanych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
a) wymóg uzgadniania wszelkich zamierzeL 

inwestycyjnych z O”olskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem źabytków,  
b) wykonywanie ewentualnych prac ziemnych 

w obrębie i w bez”o`rednim sąsiedztwie stano-

wisk archeologicznych jedynie po przeprowadze-

niu ratowniczych badaL archeologicznych za ze-

zwoleniem konserwatorskim na prace archeolo-

giczne i wykopaliskowe.  

 

§ 8. Ustala się ogólne wymagania wynikające 
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych:  

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w 
liniach rozgraniczających ulic z wyjątkiem urzą-
dzeL technicznych ulic związanych z utrzyma-

niem i obsJugą ruchu;  
2) zakaz umieszczania od strony terenów ”u-

blicznych na elewacjach budynków tablic rekla-

mowych nie związanych bez”o`rednio z ”rzezna-

czeniem obiektu lub jego czę`ci;  
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3) do”uszcza się umieszczanie tablic reklamo-

wych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 
skle”ów i ”rzedsiębiorstw:  

a) w rejonie wej`cia lub w miejscach związa-

nych z witryną,  
b) na terenach: 37 AG, 38 AG, 39 AG, 40 AG, 

41 AG, 42 AG, 43 AG.  

 

§ 9. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauni-

ki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu obowiązujące na obszarze o”racowania ”la-

nu:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia-

Jek 60% ”owierzchni dziaJki, o ile ustalenia 
szczegóJowe nie stanowią inaczej;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% ”owierzchni dziaJki, o ile ustalenia szczegó-
Jowe nie stanowią inaczej;  

3) dachy strome, wielospadowe o jednako-

wym kącie nachylenia ”oJaci w ”rzedziale od 30-

45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązo-

wego lub grafitowego, o ile ustalenia szczegóJo-

we nie stanowią inaczej;  
4) do”uszcza się dachy mansardowe o innych 

nachyleniach ”oJaci niw okre`lone w ”kt 3;  
5) kalenicowe usytuowanie budynku, o ile 

ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej;  
6) do”uszcza się lokalizację usJug handlu, ga-

stronomii, o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub 
”rzedsiębiorstw w zabudowie mieszkaniowej jed-

norodzinnej pod warunkiem wyznaczenia parkingu 

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując 
wskaunik 30 miejsc ”arkingowych na 1000 m2Ł  

 

§ 10. Na obszarze objętym ”lanem nie ma te-

renów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
w tym:  

1) terenów górniczych;  
2) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi;  

3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych.  

 

§ 11.1. Ustala się ogólne zasady zagos”oda-

rowania terenu w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej:  

1) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej, towarzyszących 
urządzeL i ”rzyJączy do ”oszczególnych obiektów 
”od ziemią z wyjątkiem tych, dla których wyzna-

czono odrębne tereny;  
2) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających ulic w chodni-

kach, zieleLcach i ”oboczach za zgodą zarządcy 
drogi i w o”arciu o ”rze”isy odrębne;  

3) w uzasadnionych względami technicznymi 
”rzy”adkach, do”uszcza się sytuowanie linio-

wych elementów infrastruktury technicznej ”od 
jezdniami;  

4) w uzasadnionych względami technicznymi 
bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
usytuowanie wybranych elementów sieci ”oza 
liniami rozgraniczającymi ulic, ”od warunkiem 
zachowania odlegJo`ci okre`lonej w ”rze”isach 
szczególnych od linii zabudowy obiektów budow-

lanych istniejących i ”rojektowanych;  
5) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicz-

nej, np. trafostacji jako obiektów wbudowanych 
w granicach ”oszczególnych terenów, ”rzezna-

czonych na inne funkcje;  

6) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nakazuje się je ”rzenie`ć lub od”o-

wiednio zmodyfikować po uzgodnieniu i na wa-

runkach okre`lonych ”rzez wJa`ciwego admini-

stratora sieci;  

7) uzyskanie warunków technicznych od wJa-

`ciwych administratorów sieci dla wszystkich 
inwestycji i zmian w zakresie infrastruktury wy-

magają uzyskaniaŁ  
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
1) zao”atrzenie istniejącej i nowej zabudowy 

w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągo-

wej, ”o jej niezbędnej rozbudowie, w o”arciu  
o rurociągi w ulicach: WrocJawskiej i ŚomaLskie-

go oraz ”oJączeniu wodociągu w ukJad ”ier`cie-

niowy z istniejącym ukJadem sieci w ulicach: Ko-

kota i Cmentarnej;  

2) nowe odcinki sieci wodociągowej nalewy 
wykonać o ”rzekrojach zabez”ieczających ”o-

trzeby ”rzeciw”owarowe oraz wy”osawyć w hy-

dranty zewnętrzneŁ  
3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i ”rzemy-

sJowych ustala się:  
1) dla istniejącej i ”lanowanej zabudowy od-

”rowadzanie `cieków bytowych i komunalnych 
”o”rzez zbiorową kanalizację sanitarną w syste-

mie grawitacyjnym do istniejącego ukJadu miej-

skiej kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej;  

2) w ”rzy”adku od”rowadzania `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, 
instalowanie niezbędnych urządzeL ”odczyszcza-

jących `cieki, ”rzed w”rowadzeniem do systemu 
komunalnego;  

3) do czasu ”odJączenia istniejącej i ”rojekto-

wanej zabudowy do miejskiej kanalizacji sanitar-

nej do”uszcza się lokalizację indywidualnych 
urządzeL do gromadzenia `cieków jako obiektów 
tymczasowych ｦ szczelnych zbiorników wybie-

ralnych ｦ posiadających za”ewnienie wywozu  
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i oczyszczania na terenie istniejącej oczyszczalni 
`cieków dla miasta O”ola;  

4) zakaz od”rowadzania `cieków do wód ”o-

wierzchniowych, gruntowych oraz gruntu.  

4. W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
i drenawowych ustala się:  

1) wy”osawenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i ”owiązanie z miejskim ukJadem kanalizacji 
deszczowej lub z systemem od”rowadzenia wód 
”owierzchniowych na warunkach okre`lonych  
w pozwoleniu wodno-prawnym;  

2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu: 
ulic, ”laców, miejsc ”ostojowych, ”arkingów, ”o 
uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej lub do systemu odprowa-

dzenia wód ”owierzchniowych na warunkach 
okre`lonych w ”ozwoleniu wodno-prawnym;  

3) w przypadku odprowadzania z terenu cmenta-

rza wód o”adowych i drenawowych o skJadzie ”rze-

kraczającym do”uszczalne warto`ci wskauników 
zanieczyszczeL, instalowanie niezbędnych urządzeL 
podczyszczającychłneutralizujących `cieki, ”rzed 
wprowadzeniem do systemu komunalnego lub do 

wód ”owierzchniowych;  

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej do-

”uszcza się zagos”odarowanie wód o”adowych 
w obrębie dziaJki;  

5) rozwiązania od”rowadzania wód o”ado-

wych z wykorzystaniem istniejącego systemu 
melioracji ”rowadzić w uzgodnieniu z zarządcą 
urządzeL melioracyjnychŁ  

5. W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się:  
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla nowych od-

biorców, z istniejącej infrastruktury gazowej ”o jej 
niezbędnej rozbudowie, w o”arciu o gazociągi 
niskiego ci`nienia w ulicy ŚomaLskiego oraz ga-

zociąg `redniego ci`nienia i stacji redukcyjnej IIº 
ｭWrocJawskaｬ ”rzy ulicy WrocJawskiej;  

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych;  

3) do”uszcza się lokalne i indywidualne zao”a-

trzenie w gaz ”JynnyŁ  
6. W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

ustala się:  
1) dostawa cie”Ja, dla nowych odbiorców  

z miejskiego systemu cie”Jowniczego ”o jego 
niezbędnej rozbudowie w o”arciu o istniejącą sieć 
wysoko”arametrową w ulicach: WrocJawskiej  
i Cmentarnej;  

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych;  

3) do”uszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, o”artych 
na ”aliwach gazowych i ”Jynnych, energii elek-

trycznej oraz odnawialnej, nie powodujących ”o-

nadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;  

4) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących 
indywidualnych uródeJ cie”Ja o”artych na ”ali-
wach staJych do czasu ich modernizacjiŁ  

7. W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) system zasilania elektroenergetycznego 

o”arty o istniejące i ”lanowanie linie elektroener-

getyczne `redniego na”ięcia 15 kV oraz istniejące 
i planowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

o docelowym zapotrzebowaniu mocy szczytowej 

dla planowanej zabudowy 2,1 MW;  

2) utrzymuje się ”rzebieg istniejących linii elek-

troenergetycznych `redniego na”ięcia 15 kV;  
3) utrzymuje się istniejącą stację transformato-

rową Rś2-S293;  

4) wyznacza się 7 nowych stacji transformato-

rowych typu kablowego 15/0,4 kV.  

8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się:  
1) utrzymuje się ”rzebieg sieci teletechnicz-

nych istniejących;  
2) prowadzenie linii sieci teletechnicznych ｦ 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej 
jako podziemne w wydzielonej kanalizacji lub 

bez”o`rednio w gruncie tylko jako ”rzyJącza do 
obiektów budowlanychŁ  

9. W zakresie gospodarowania odpadami usta-

la się:  
1) systematyczny wywóz od”adów na zorga-

nizowane miejskie wysy”isko od”adów komunal-

nych;  

2) do czasu wywozu od”adów na wysy”isko 
przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach 

znajdujących się ”rzy ”oszczególnych ”osesjachŁ  
 

§ 12. Wszystkie tereny mogą być tymczaso-

wo uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od 
warunkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla 
realizacji dojazdów i uzbrojeniaŁ  

 

§ 13. Ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszyst-

kich terenów w wysoko`ci 0%Ł  
 

ŚZIAI II. PRZśPISY SZCZśGÓIOWś  
 

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MW/U, przeznaczonym na 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usJuga-

mi w ”arterach, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
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a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  
64 KDL, 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 76 KŚX;  
4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie ”rzej`cia bramowego i akcentu 
architektonicznego w `cianie frontowej budynku, 
jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
11) lokalizacja usJug handlu, gastronomii, 

o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub ”rzedsię-
biorstw w parterze budynku;  

12) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych:  

a) ”rosto”adJych do ulicy 70 KŚŚ,  
b) wzdJuw ulicy 64 KŚL;  
13) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami w ”arte-

rach, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 70 KŚŚ,  
b) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KŚX, 

76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie ”rzej`cia bramowego i akcentu 
architektonicznego w `cianie frontowej budynku, 
jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych;  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
11) lokalizacja usJug handlu, gastronomii, 

o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub ”rzedsię-
biorstw w parterze budynku;  

12) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojących;  
13) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych ”rosto”adJych do ulicy 70 KŚŚŁ  
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami w ”arte-

rach, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 70 KŚŚ,  
b) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KŚX, 

79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie ”rzej`cia bramowego i akcentu 
architektonicznego w `cianie frontowej budynku, 
jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
11) lokalizacja usJug handlu, gastronomii, 

o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub ”rzedsię-
biorstw w parterze budynku;  

12) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojących;  
13) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych ”rosto”adJych do ulicy 70 KŚŚŁ  
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4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami w ”arte-

rach, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  

64 KDL, 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 79 KŚX;  
4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie ”rzej`cia bramowego i akcentu 
architektonicznego w `cianie frontowej budynku, 
jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
11) lokalizacja usJug handlu, gastronomii, 

o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub ”rzedsię-
biorstw w parterze budynku;  

12) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych:  

a) ”rosto”adJych do ulicy 70 KŚŚ,  
b) wzdJuw ulicy 64 KŚL;  
13) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  

63 KDL, 64 KDL,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 76 KŚX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
10) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych i zieleni wzdJuw ulicy 64 KŚL;  
11) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) od 3 do 6 m od linii rozgraniczającej teren 

62 KDL, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 63 KŚL,  
c) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KŚX, 

76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
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mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 3 m od linii rozgraniczającej teren 62 KŚL, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 63 KŚL;  
4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  
11) usytuowanie akcentu architektonicznego 

w `cianie frontowej budynku, jak na rysunku 
planu.  

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) od 7 do 10 m od linii rozgraniczającej teren 

62 KDL, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 6 m od linii rozgraniczających tereny: 75 KŚX, 
79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych;  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej teren  
79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci 1,5 m od ”o-

ziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  
10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  

1) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego 
obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 ”kt 2 uchwaJy;  
2) do”uszcza się ada”tację ”oddasza na cele 

mieszkalne pod warunkiem wykonania okien po-

Jaciowych;  
3) zakaz podziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednichŁ  

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MNs, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ｦ szeregową, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
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1) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenu na 7 dziaJek,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

6 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% ”owierzchni dziaJki;  
3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
4) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren 
64 KDL;  

5) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych;  

6) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
7) garaw wbudowany;  
8) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

9) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

10) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

11) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojących;  
12) do”uszcza się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej s”eJniającej warunki 
okre`lone w ustŁ 9 ”kt 5-11.  

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 8 arów,  
b) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren 
63 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 4 m od linii rozgraniczających tereny: 66 KDL, 

84 KP, 77 KDX,  

b) 30 m od linii rozgraniczającej teren 47 źP;  
4) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

5) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

9) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

10) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
w odlegJo`ci mniejszej niw okre`lona w § 6 ”kt 5 
uchwaJyŁ  

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 30 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 8 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczającej teren  
64 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczających 
tereny 63 KDL, 67 KDD, 68 KDD;  

4) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 
nadziemnych;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

9) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

10) dla budynków narownikowych usytuowa-

nie kalenicowe do ulicy 64 KDL.  

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 30 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 8 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczającej teren  
64 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczających 
tereny 65 KDL, 67 KDD, 68 KDD;  

4) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 
nadziemnych;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
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6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 
poziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

9) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

10) dla budynków narownikowych usytuowa-

nie kalenicowe do ulicy 64 KDL.  

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 30 m,  
b) maksymalna powierzchnia scalanych dziaJek 

do 8 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczających 
tereny 63 KDL, 67 KDD, 73 KDX, 80 KPR;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  
5) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

9) ukJad dachu dowolnyŁ  
16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 30 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 10 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczających 
tereny 65 KDL, 67 KDD, 73 KDX, 80 KPR;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  

5) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 
poziomu terenu;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

9) ukJad dachu dowolnyŁ  
17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 30 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 10 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 4 m od linii rozgraniczającej tereny 73 KŚX, 

82 KPR,  

b) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 63 KŚL, 
66 KDL;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  
5) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

9) ukJad dachu dowolnyŁ  
18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 22 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 8 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego od 80 do 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 4 m od linii rozgraniczającej tereny 73 KŚX, 

82 KPR, 66 KDL,  

b) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 65 KŚL;  
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3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  
5) poziom parteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

9) ukJad dachu dowolnyŁ  
19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego.  

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną ｦ wolnostojącą, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

do 10 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego od 80 do 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 8 m od linii rozgraniczającej teren 61 KŚź,  
b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 65 KŚL,  
c) 3 m od linii rozgraniczających tereny 66 KŚL, 

69 KDD;  

3) dla budynków nies”eJniających warunków 
okre`lonych w ”kt 2 do”uszcza się ”rzebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy;  

4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego 
obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 ”kt 2 uchwaJy;  
5) lokalizacja budynków o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

6) do”uszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w ”oddaszu uwytkowym;  
7) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

8) maksymalna wysoko`ć budynków 11 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

9) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

10) do”uszcza się lokalizację garawy i budyn-

ków gos”odarczych wolnostojących, jednokon-

dygnacyjnych nawiązujących formą i wykoLcze-

niem do budynków mieszkalnych;  
11) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zie-

leni wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury;  

12) ukJad dachu dowolnyŁ  
21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MN/U, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenów na dziaJki o minimalnej sze-

roko`ci frontu 20 m,  
b) maksymalna powierzchnia scalanych dziaJek 

do 10 arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego od 80 do 90°;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 6 m od linii rozgraniczającej tereny 74 KŚX 

i 65 KDL,  

b) 8 m od linii rozgraniczającej tereny 61 KDZ,  

c) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 69 KŚŚ, 
88 KP;  

3) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 
nadziemnych;  

4) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
5) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1 m od 

poziomu parteru;  

6) maksymalna wysoko`ć budynków 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego;  

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 MN/U, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia dziaJek do 10 

arów,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego od 80 do 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczającej te-

reny: 74 KDX i 88 KP;  

3) lokalizacja budynku o dwóch kondygna-

cjach nadziemnych;  

4) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
5) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 1 m od 

poziomu parteru;  
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6) maksymalna wysoko`ć budynków 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynku mieszkalnego.  

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 U/MW, ”rzeznaczonym na usJugi 
wraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy jak na rysunku planu;  

3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym;  
6) ”oziom ”arteru na wysoko`ci 1,5 m od ”o-

ziomu terenu;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 14 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc ”ostojo-

wych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne wskau-
niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów ”odziemnych,  
b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

”arkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojącychŁ  
24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 UA, ”rzeznaczonym na usJugi ad-

ministracji, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wy-

jątkiem ”rzy”adków mających na celu wyrówna-

nie granic lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  
2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczającej tereny: 
61 KDZ, 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejącego budynku;  

5) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowejŁ  

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 UA, ”rzeznaczonym na usJugi ad-

ministracji, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie minimum 50% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną;  
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego 

obiektu w”isanego do rejestru zabytków ”od 
warunkiem uzyskania ”ozwolenia, o którym mo-

wa w § 7 ”kt 1 uchwaJy;  
5) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejącego budynku;  

6) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowejŁ  
26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 UA, ”rzeznaczonym na usJugi ad-

ministracji, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się równiew usJugi handlu detalicznego;  
2) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną;  
5) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci:  
a) 5 m od linii rozgraniczającej teren 91 KS,  
b) 2 m od linii rozgraniczającej teren 87 KP;  
6) do”uszcza się lokalizację obiektów kubatu-

rowych s”eJniających warunki:  
a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  
d) jednolita kolorystyka obiektów,  
e) stosowanie materiaJów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

7) maksymalna wysoko`ć budynku 5 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 27 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry sakralnej, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

75% powierzchni terenu;  

2) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną;  
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3) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących 

obiektów zabytkowych do zachowania ”o uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 ”kt 2 uchwaJy;  
5) ochrona dominanty przestrzennej zgodnie  

z § 5 ”kt 1Ł  
28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 28 UO, ”rzeznaczonym na usJugi 
o`wiaty, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

2) przeznaczenie minimum 60% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną i boisko, z czego co 
najmniej ”oJowę ”owinna stanowić ”owierzchnia 
biologicznie czynna;  

3) zakaz wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki;  
4) do”uszcza się rozbudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 ”kt 2 uchwaJyŁ  
29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 29 US, ”rzeznaczonym na usJugi s”or-

tu i rekreacji, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wy-

jątkiem obiektów związanych z obsJugą terenu;  
3) lokalizacja maksimum 10 miejsc parkingo-

wych.  

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 30 UH, ”rzeznaczonym na usJugi han-

dlu, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej te-

ren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego lub 

lokalizację nowego obiektu kubaturowego s”eJnia-

jącego warunki:  
a) liczba kondygnacji nadziemnych do 3,  

b) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu,  

c) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu;  

6) do”uszcza się funkcję mieszkaniową zwią-
zaną wyJącznie z dozorem funkcji usJugowej;  

7) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej usJugŁ  

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 31 UH, ”rzeznaczonym na usJugi han-

dlu detalicznego, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia:  

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się równiew lokalizację usJug ”ogrzebowych z wyJą-
czeniem kostnic, s”o”ielarni i krematoriów;  

2) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 10 m,  
b) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 15 m od linii rozgraniczającej teren 71 KŚŚ,  
b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KŚL;  
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

5) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
6) do”uszcza się lokalizację budynków bez”o-

`rednio ”rzy granicy wewnętrznych ”odziaJów;  
7) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji;  

8) maksymalna wysoko`ć budynku 7 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

9) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu;  

10) zakaz lokalizacji garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojących;  
11) ”rzebudowanie istniejącego rowu meliora-

cyjnego na kryty kanaJ deszczowy;  
12) dostawy od ulicy 62 KDL.  

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 32 UH, ”rzeznaczonym na usJugi han-

dlu detalicznego, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia:  

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się równiew lokalizację dziaJalno`ci gos”odarczej 

”olegającej na wytwarzaniu nagrobków;  
2) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% ”owierzchni dziaJkiŁ  
33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 33 UH, ”rzeznaczonym na usJugi han-

dlu, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  
2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odlegJo`ci od 3 m do 8 m od linii rozgraniczają-
cej teren 90 KS;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  
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4) przeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się lokalizację obiektów kubatu-

rowych s”eJniających warunki:  
a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  
d) jednolita kolorystyka obiektów,  
e) stosowanie materiaJów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 5 mŁ  
34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 34 UH, przeznaczonym na usJugi han-

dlu, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 
w odlegJo`ci od 2 m do 4 m od linii rozgraniczają-
cej teren 90 KS;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lub 

lokalizację nowych obiektów kubaturowych s”eJ-
niających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  
d) jednolita kolorystyka obiektów,  
e) stosowanie materiaJów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny dostosowany do sąsiedztwa 
cmentarza;  

6) ochrona istniejącego drzewostanu;  
7) maksymalna wysoko`ć budynku 5 mŁ  
35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 35 UH, ”rzeznaczonym na usJugi han-

dlu, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 
w odlegJo`ci od 2 m do 4 m od linii rozgraniczają-
cej teren 91 KS, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  

5) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lub 
lokalizację nowych obiektów kubaturowych s”eJ-
niających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) ”oziom ”arteru na wysoko`ci do 0,5 m od 
poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  
d) jednolita kolorystyka obiektów,  
e) stosowanie materiaJów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

6) ochrona istniejącego drzewostanu;  
7) maksymalna wysoko`ć budynku 5 mŁ  
36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 36 U, ”rzeznaczonym na usJugi obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej 
teren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 ”kt 2 uchwaJy;  
6) do”uszcza się funkcję mieszkaniową zwią-

zaną wyJącznie z dozorem funkcji usJugowej;  
7) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 

25 miejsc postojowych na 100 miejsc konsump-

cyjnych;  

8) obsJuga komunikacyjna wyJącznie od terenu 

62 KDL.  

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 37 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) zakaz wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki  
z wyJączeniem ”rzy”adków mających na celu 
wyrównanie granic lub ”owiększenie dziaJek są-
siednich;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
4) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odlegJo`ci:  
a) 20 m od linii rozgraniczającej teren 60 KŚG,  
b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KŚL;  
5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-
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cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejących budynków;  

8) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 38 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 26 m od krawędzi jezdni teren 60 KŚG,  
b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KŚL;  
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
4) zakaz wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki  

z wyJączeniem ”rzy”adków mających na celu 
wyrównanie granic lub ”owiększenie dziaJek są-
siednich;  

5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gospodarczych;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 39 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KŚL,  
b) od linii rozgraniczającej teren 60 KŚG ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
4) zakaz wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki  

z wyJączeniem ”rzy”adków mających na celu 
wyrównanie granic lub ”owiększenie dziaJek są-
siednich;  

5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejących budynków;  

8) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 40 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-produkcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej 
teren 60 KDG;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
4) zakaz wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki  

z wyJączeniem ”rzy”adków mających na celu 
wyrównanie granic lub ”owiększenie dziaJek są-
siednich;  

5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  

7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejących budynków;  

8) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk pra-

cy.  

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 41 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 40 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia dziaJek mniej niw 

1 ha,  

c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 
”asa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej 
teren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych;  

8) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  
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a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 42 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki z wyJą-
czeniem ”rzy”adków mających na celu wyrów-

nanie granic lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci:  
a) 12 m od linii rozgraniczającej teren 60 KŚG,  
b) od 2,5 m do 8 m od linii rozgraniczającej te-

ren 71 KDD, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleL urządzo-

ną;  
5) do”uszcza się dachy dowolne;  
6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejącego budynku;  

8) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 43 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) warunki scaleL i ”odziaJów:  
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 70 m,  
b) maksymalna ”owierzchnia scalanych dziaJek 

mniej niw 1 ha,  
c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

”asa drogowego 90º;  
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 15 m od linii rozgraniczającej 
teren 60 KDG;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
5) zakaz lokalizacji obiektów ”owywej 20000 m3 

kubatury kondygnacji nadziemnych;  

6) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
7) do”uszcza się dachy dowolne;  
8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 

gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych;  

9) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy;  

10) wyznaczenie ciągu ”ieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu.  

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 44 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

2) ”rzeznaczenie co najmniej ”oJowy ”owierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną;  
3) do”uszcza się ”odziaJ terenu na maksimum 

3 dziaJki o ”owierzchni minimum 5 arów;  
4) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej te-

ren 72 KDD;  

5) maksymalna wysoko`ć budynku 11 m;  
6) do”uszcza się dachy dowolne;  
7) do”uszcza się lokalizację usJug ”ogrzebo-

wych;  

8) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gos”odarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
istniejących budynków;  

9) wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując wskaunik 
minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug,  
b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 45 ZC, przeznaczonym na cmentarz, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL związanych z obsJugą cmentarza;  

3) wyznaczenie drogi awaryjnej Jączącej tereny 
91 KS i 72 KŚŚ o ograniczonym dostę”ie z do-

”uszczeniem wyJącznie:  
a) obsJugi cmentarza,  
b) sJuwb ratowniczych;  

4) ze względu na czę`ć cmentarza objętą 
ochroną konserwatorską oraz stanowisko arche-

ologiczne nr 20 wszelkie inwestycje wymagają 
uzyskania zgody, o której mowa w § 7 ”kt 2 oraz 
”kt 3 uchwaJy;  

5) zachowanie fragmentu istniejącego drzewo-

stanu znajdującego się w ”óJnocno ｦ wschodniej 

czę`ci cmentarza zgodnie z § 6 ”kt 4Ł  
46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 46 ZL, przeznaczonym na las, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia:  
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1) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki z wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury;  

4) ochrona istniejącego drzewostanuŁ  
47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 47 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury;  

4) wyznaczenie ciągu ”ieszego zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  

5) budowa waJu o wysoko`ci minimum 2 m od 
strony zachodniej;  

6) wykonanie od”rowadzenia wód o”adowych 
od strony istniejącego cmentarza do zbiorczej 
kanalizacji deszczowej w terenie 63 KDL.  

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 48 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury.  

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 49 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury.  

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 50 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury.  

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 51 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury.  

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 52 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) usytuowanie dominanty przestrzennej zaj-

mującej nie więcej niw 5% ”owierzchni terenu;  
3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury.  

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 53 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 54 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 55 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 56 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 57 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 58 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 59 E, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 60 KDG, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę gJówną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zmienna od 30 do 49 m, jak na rysunku planu;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów maJej architektury;  
3) zakaz zjazdów bez”o`rednich z ”osesji;  
4) zakaz realizacji bez”o`rednich wJączeL ko-

munikacyjnych oraz skrzywowaL ”o stronie ”óJ-
nocnej na odcinku drogi od skrzywowania ulic 
WrocJawskiej i BŁ ŚomaLskiego do Ronda ”JkŁ  
RŁ KukliLskiego;  

5) wyznaczenie ”asa wzdJuw ulicy WrocJawskiej 

obsJugującego tereny: 38 AG, 39 AG, 40 AG,  
42 AG, 45 ZC, 58 E, 43 AG, 59 E;  
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6) do”uszcza się zorganizowanie stanowisk 
”ostojowych wyJącznie w ”asie obsJugującym;  

7) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 61 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
od 12 do 46 m, jak na rysunku planu;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów maJej architektury;  
3) zakaz organizowania stanowisk postojo-

wych.  

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 62 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
od 19 do 34 m;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów maJej architektury;  
3) obustronne chodniki;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
5) wyznaczenie ciągów ”ieszo-rowerowych 

zgodnie z rysunkiem planu;  

6) ochrona alei zgodnie z § 5 ustŁ 1;  
7) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 ”kt 4Ł  
63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 63 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
14 m;  

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających ”rzy 
skrzywowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

4) zorganizowanie stanowisk postojowych, 

równolegJych;  
5) szeroko`ć jezdni 2 x 3,0 m;  
6) obustronne ciągi ”ieszo-rowerowe po za-

chodniej stronie drogi;  

7) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 64 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
14 m;  

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających ”rzy 
skrzywowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

4) do”uszcza się zorganizowanie stanowisk 
”ostojowych, równolegJych;  

5) szeroko`ć jezdni 2 x 3,0 m;  
6) obustronny ciąg ”ieszo-rowerowy;  

7) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 65 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
12 m;  

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających ”rzy 
skrzywowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

4) szeroko`ć jezdni 2 x 3,0 m;  
5) obustronny ciąg ”ieszo-rowerowy;  

6) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
66. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-

lem 66 KDL, ”rzeznacza się na ”oszerzenie drogi 
publicznej ｦ ulicy lokalnej o 2-4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu.  

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 67 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 
10 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie ciągów ”ie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów maJej ar-

chitektury;  

3) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 
zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 68 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie ciągów ”ie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów maJej ar-

chitektury;  

3) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 
zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 
wydzielenia;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 69 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

13 m;  

2) dopuszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) wyznaczenie ciągu ”ieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 70 KDD, przeznaczonym na drogę 
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”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

12 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie ciągu ”ieszo-

rowerowego, zieleni oraz obiektów maJej archi-

tektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) ”odziaJu na dziaJkiŁ  
71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 71 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) szeroko`ć jezdni 2 x 3,0 m;  

3) jednostronny chodnik od strony terenu  

89 KS;  

4) do”uszcza się w”rowadzenie ciągów ”ie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów maJej ar-

chitektury;  

5) rozbieralna nawierzchnia;  

6) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 72 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

16 m;  

2) lokalizacja maksimum 10 miejsc postojo-

wych;  

3) plac do zawracania o wymiarach 16 m x 16 m.  

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 73 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo - jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających  

8 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 74 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

8 m;  

2) rozbieralna nawierzchnia;  

3) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zieleni 
wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury.  

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 75 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 76 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni, oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 77 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

6 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz podziaJu na dziaJkiŁ  
78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 78 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

6 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury;  
3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 79 KDX, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ciąg ”ieszo-jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni, oraz 
obiektów maJej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 80 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszo-rowerowy, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 81 KPR, przeznaczonym na publiczny 
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ciąg ”ieszo-rowerowy, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 82 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszo-rowerowy, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 83 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszo-rowerowy, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 22,0 m;  
3) utwardzenie nawierzchni;  

4) do”uszcza się w”rowadzenie:  
a) elementów zieleni,  
b) obiektów maJej architektury,  
c) miejsc parkingowych;  

5) rozbieralna nawierzchnia;  

6) ochrona alei zgodnie z § 5 ustŁ 1;  
7) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 ”kt 4Ł  
84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 84 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 85 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 2,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 86 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających  

3,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ  
6) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 ”kt 4Ł  
87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 87 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 17,0 m;  
3) utwardzenie nawierzchni;  

4) do”uszcza się w”rowadzenie elementów 
zieleni oraz obiektów maJej architektury;  

5) rozbieralna nawierzchnia.  

88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 88 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg ”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3,0 m;  
2) utwardzenie nawierzchni;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
5) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zieleni 

wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury.  

89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 89 KS, ”rzeznaczonym na obsJugę 
komunikacji ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% dziaJki;  
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
4) wyznaczenie ciągu ”ieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu.  

90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 90 KS, ”rzeznaczonym na obsJugę 
komunikacji ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki;  
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% dziaJki;  
4) ochrona istniejącego drzewostanu;  

5) lokalizacja 2 - 5 miejsc parkingowych dla 

nie”eJnos”rawnych;  
6) ograniczenie dostę”u z do”uszczeniem wy-

Jącznie:  
a) osób nie”eJnos”rawnych,  
b) obsJugi cmentarza,  
c) sJuwb ratowniczychŁ  
91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 91 KS, ”rzeznaczonym na obsJugę 
komunikacji, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% dziaJki;  
3) ochrona istniejącego drzewostanu;  
4) lokalizacja 2 - 5 miejsc parkingowych dla 

nie”eJnos”rawnych;  
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5) ograniczenie dostę”u z do”uszczeniem wy-

Jącznie:  
a) osób nie”eJnos”rawnych,  
b) obsJugi cmentarza,  
c) sJuwb ratowniczychŁ  
 

ŚZIAI III. PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 15. Na obszarze objętym ”lanem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu ”rzy ulŁ WrocJawskiej ｦ  

JŁ Kokota w O”olu zatwierdzonego UchwaJą  
Nr XLIX/533/05 Rady Miasta Opola z dnia  

25 sierpnia 2005 r.  

 

§ 16. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola.  

 

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

wym Województwa O”olskiegoŁ  
 

Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 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) oraz w związku z uchwaleniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulic: WrocJawskiej ｦ  J. Kokota w Opo-

lu, Rada Miasta O”ola rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej obję-
te ustaleniami planu. 

 

źasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulic: WrocJawskiej ｦ J. Kokota w Opolu.  

W zakresie nalewącym do zadaL wJasnych gminy 

za”isano w ”lanie nastę”ujące inwestycje infra-

strukturalne: 

Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 
komunikacyjnego, obejmuje: 

 ciąg ”ieszo-jezdny, oznaczony symbolem  

74 KDX, 

 ciąg ”ieszy, oznaczony symbolem 88 KPŁ 
CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 

takwe urządzenia towarzysząceŁ 
 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

1. źadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskieŁ 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej będą ”rowadzić wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa, 
w kom”etencji których lewy rozwój sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 
gazociągowej, cie”lnej oraz gos”odarka od”ada-

miŁ Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego oraz ”rze”isami odrębnymiŁ 
źadania związane z gos”odarką od”adami reali-
zowane są równiew zgodnie z ”lanem gos”odarki 
odpadami. 

3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagospodarowania 

”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane eta”owo 
w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planieŁ 
 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się ”o”rzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno-

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-

”rywatnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
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2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ustŁ 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu 
komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 rŁ Nr 204 ”ozŁ 2086 z ”óunŁ zmŁ), który 
stanowi, we budowa lub ”rzebudowa dróg ”u-

blicznych s”owodowana inwestycją niedrogową 
nalewy do inwestora tego ”rzedsięwzięcia, 
a szczegóJowe warunki budowy lub ”rzebudowy 
dróg okre`la umowa między zarządcą drogi 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulic: WrocJawskiej ｦ J. Ko-

kota w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 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), biorąc ”od uwagę stanowisko Prezydenta, 
Rada Miasta O”ola rozstrzyga, co nastę”uje: 

 

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą braku zgody 
na usytuowanie s”o”ielarni zwJok w sąsiedztwie 
cmentarza komunalnego, ”oJowonego przy  

ulŁ Cmentarnej w O”olu, ze względu na koniecz-

no`ć dywersyfikacji s”osobu chowania zmarJych 
w mie`cieŁ Wymuszone jest to kurczącą się  
z roku na roku ”owierzchnią cmentarza oraz bra-

kiem nowego cmentarza, który w ”ers”ektywie 
”owstanie najwcze`niej za okoJo 5 latŁ 

2. Odrzuca się uwagi dotyczące do”uszczenia 
zabudowy z dachami o kącie nachylenia ”oJaci  
w przedziale 0 - 45° oraz 20 - 45° na terenach 
13 MNw i 14 MNw ze względu na obowiązek  
i ”otrzebę zachowania Jadu ”rzestrzennego na 
ww. terenach. Dla caJego obszaru ”lanu zostaJy 
ustalone dachy o kącie nachylenia ”oJaci 30-45°  
i odstą”ienie od tych za”isów tylko w dwóch 
terenach skutkowaJoby zaburzeniem harmonii 
zagospodarowania.  

3. Odrzuca się uwagę dotyczącą zmiany ”rze-

znaczenia terenu 43 AG z dziaJalno`ci ”rodukcyj-

nej na cmentarz ze względu na fakt, we teren ten 
”oJowny jest ”rzy ulicy WrocJawskiej, będącej 
obecnie ulicą o charakterze usJugowym (centrum 
handlowe, salony samochodowe) oraz jedną  
z gJównych bram wjazdowych do miasta i taki 
charakter ”owinien zostać zachowanyŁ  

4. Odrzuca się uwagę dotyczącą rezygnacji  
z za”isów dotyczących stanowiska archeologicz-

nego, które znajduje się na cmentarzu ze względu 
na obowiązek takiego za”isu wynikający z ”rze”i-

sów odrębnych: artŁ 18 i artŁ 19 ustawy z dnia 

23 li”ca 2003 roku o ochronie zabytków i o”iece 
nad zabytkami. 

5. Odrzuca się uwagę dotyczącą zmiany ”rze-

biegu drogi 75 KŚX oraz zmianę ciągu ”ieszo-

rowerowego 81 KPR na kontynuację drogi 
75 KŚX ze względu na fakt, we w ciągu drogi 
62 KŚL istnieją na niewielkim odcinku juw dwa 
zjazdy (63 KDL, 79 KŚX), zjazd jaki byJ ”ro”ono-

wany w uwadze usytuowany byJby na Juku drogi 
62 KŚL, co stwarza niebez”ieczeLstwo w ruchu 
drogowym ze względu na sJabą widoczno`ć, do-

datkowo ”ogorszoną ”rzez sz”alery drzewŁ 
6. Odrzuca się czę`ciowo uwagę dotycząca 

”rzeznaczenia terenu zieleni wokóJ ”lanowanej 
dominanty przestrzennej pod kwatery grzebalne 

ze względu na ”rzeznaczenie tego miejsca na 
cmentarzu na miejsce reprezentacyjne. Dominan-

ta zostanie zastą”ioną akcentem architektonicz-

nym. 

7. Odrzuca się czę`ciowo uwagę dotyczącą 
zmiany przebiegu drogi 74 KŚX ze względu na 
”rzebiegającą w ”asie tej drogi ”lanowaną infra-

strukturę oraz niekorzystny w tym ”rzy”adku 
”odziaJ dziaJekŁ 

8. Odrzuca się czę`ciowo uwagę dotyczącą 
przeprowadzenia ciągu ”ieszego 88 KP w istnie-

jącej drodze dojazdowej o istniejącej szeroko`ci 
ze względu na ”otrzebę ”oszerzenia tego ciągu, 
w celu ”o”rawy jego funkcjonalno`ci i ze wzglę-
du na ”as infrastruktury ”rzebiegający w jego 
pasie. 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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