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UCHWA A NR XLIIł357ł2010
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.
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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52, poz.. 420 i Nr 157, poz.
1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225,
poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r.
Nr 220 ”ozŁ 1413), w związku z uchwa ą
nr XVII/146/2008 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 27 lutego 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina oraz po
stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium
uwarunkowa
i kierunków zagos”odarowania
przestrzennego gminy Gogolin, uchwalonym
uchwa ą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLIIł
356/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastę”uje:

DZIA I. PRZEPISY OGÓLNE
Rozdzia 1
Zakres i przedmiot ustale planuŁ
§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania przestrzennego miasta Gogolina, zwany dalej ”lanem , obejmujący obszar miasta
w granicach administracyjnych, z wy ączeniem
terenu górniczego Góra d e II oraz terenów zamkniętych, o których mowa w artŁ 2 ”kt 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Granice terenu objętego ”lanem okre lone
są na rysunku w skali 1: 2 000, stanowiącym
za ącznik do niniejszej uchwa y, zwany dalej rysunkiem planu.
§ 2. Integralną czę cią niniejszej uchwa y jest
rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 ustŁ 2,
stanowiący za ącznik nr 1 do uchwa yŁ
§ 3.1. W ”lanie okre lono:
1) w § 10 - 11 ”rzeznaczenie terenów;
2) w § 12 - 14
zasady ochrony i kszta towania adu ”rzestrzennego;
3) w § 15 - 18 zasady ochrony rodowiska
i przyrody, w tym lokalizacje i sposoby zagospodarowania obiektów ”odlegających ochronie na
”odstawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochrony rodowiska, a tak eszczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w zabudowie;
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4) w § 19 - 23
zasady ochrony krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym lokalizacje i sposoby zagospodarowania obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochrony
zabytków i dóbr kultury;
5) w § 24 wymagania wynikające z ”otrzeb
kszta towania ”rzestrzeni ”ublicznych;
6) w § 25 - 26 parametry i wska niki kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) w § 27
zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu komunikacji;
8) w § 28 - 37 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
9) w § 38 - 97 szczegó owe przeznaczenie terenów oraz zasady ich zabudowy i zagos”odarowania, w tym odpowiednio do przeznaczenia terenu
indywidualne ”arametry i wska niki kszta towania
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szczegóowe zasady i warunki scalania i ”odzia u nieruchomo ci;
10) w § 98
stawki ”rocentowe, o których
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) w § 99 sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i u ytkowania
terenówŁ
2. W ”lanie nie okre la się wymaganych obligatoryjnie granic i s”osobów zagos”odarowania
terenów lub obiektów ”odlegających ochronie,
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów,
poza wymienionymi w ust. 1 pkt 3 i 4, w tym
terenów górniczych, a tak e nara onych na niebez”iecze stwo ”owodzi oraz zagro onych osuwaniem się mas ziemnych, ”oniewa z okolicznoci faktycznych wynika brak uzasadnienia dla
takich ustale Ł
§ 4. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami ”lanu:
1) linie rozgraniczające tereny o ró nym ”rzeznaczeniu lub ró nych zasadach zagos”odarowania terenu, ”rzy czym linie orientacyjne u ci la się
z uwzględnieniem istniejącego zagos”odarowania,
istniejących granic ewidencyjnych dzia ek i warunków terenowych oraz racjonalizacji zagos”odarowania terenu;
2) oznaczenia literowe okre lające ”rzeznaczenie terenów;
3) oznaczenia cyfrowe identyfikujące tereny
o ró nym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy;
4) linie zabudowy;
5) kierunki g ównej kalenicy dachów;
6) obszary objęte ochroną konserwatorską;
7) zabytki objęte ochroną konserwatorską niniejszym planem, w tym:
a) zabytki architektury i budownictwa,
b) zabytki archeologiczne.
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Rozdzia 2
Definicje i zasady ogólneŁ

§ 5. U yte w niniejszej uchwale terminy oznaczają:
1) teren
fragment obszaru objętego ”lanem
wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny
o ró nym ”rzeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania terenu i oznaczony literowo
lub cyfrowo i literowo;
2) dzia ka budowlana - w rozumieniu ustawy
z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) us ugi - obiekty wolnostojące lub lokale
u ytkowe wbudowane, w których ”rowadzona
jest dzia alno ć s u ąca zas”okajaniu ”otrzeb ludno ci nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami ”rzemys owymi
4) us ugi u yteczno ci publicznej
us ugi administracji, o wiaty, nauki, kultury, o”ieki zdrowotnej, o”ieki s”o ecznej i socjalnej, obs ugi bankowej, ”ocztowej, telekomunikacyjnej i obs ugi
”asa erów w trans”orcie zbiorowym, us ugi turystyki, handlu detalicznego, gastronomii, inne
us ugi socjalne, bytowe i biurowe, oraz rzemios o
us ugowe s u ące obs udze ludno ci, z wy ączeniem sz”itali i domów o”ieki s”o ecznej, obiektów
handlowych o ”owierzchni sal s”rzeda y większej
ni 400 m2, us ug technicznych i motoryzacyjnych;
5) us ugi bytowe
us ugi zas”okajające ”otrzeby ludno ci związane z codziennym bytowaniem, takie jak: fryzjerstwo, pralnictwo, kosmetyka, odnowa biologiczna, na”rawa s”rzętu AGŚ,
elektronicznego i innych drobnych ”rzedmiotów
codziennego u ytku (n”Ł obuwia, odzie y, zegarków), it”Ł;
6) us ugi techniczne warsztaty samochodowe,
warsztaty lakiernicze, blacharskie, mechaniczne,
wulkanizacyjne, lusarskie, stolarskie, it”Ł,
7) us ugi motoryzacyjne
stacje remontowe
i stacje obs ugi ”ojazdów mechanicznych, w tym
myjnie samochodowe i stacje paliw;
8) zak ad rzemie lniczy
ma y zak ad us ugowy lub ”rodukcyjny zatrudniający do 10 ”racowników ącznie z w a cicielem (mikro”rzedsiębiorstwo), zlokalizowany w granicach jednej nieruchomo ci z budynkiem mieszkalnym w a ciciela
zak adu;
9) us ugi towarzyszące funkcji mieszkaniowej
”odstawowe us ugi u yteczno ci ”ublicznej,
tjŁ s u ące obs udze mieszka ców zes”o u mieszkaniowego na obszarze którego się znajdują, w tym:
a) komercyjne - handlu, gastronomii, bytowe
i rzemios a us ugowego,
b) publiczne i komercyjne - ”rzedszkola, wietlice, kluby itp.,
c) place zabaw,
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z wykluczeniem dzia alno ci rozrywkowej ”olegającej na organizacji im”rez tanecznych i muzycznych po godzinie 2200.
10) agroturystyka
dzia alno ć us ugowo
turystyczna ”rowadzona ”rzez rolników na terenie w asnego rodzinnego gos”odarstwa rolnego,
nie objęta ”odatkiem dochodowym od osób fizycznych;
11) standard jako ci rodowiska i standardy
emisyjne w znaczeniu okre lonym w ”rze”isach
z zakresu ochrony rodowiska;
12) dzia alno ć ucią liwa
dzia alno ć obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddzia ywać na rodowisko;
13) dzia alno ć nieucią liwa
dzia alno ć
obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć nie wymagające s”orządzenia ra”ortu oddzia ywania na rodowisko na ”odstawie ”rze”isów odrębnych lub na
”odstawie decyzji w a ciwego organu;
14) dzia alno ć nie kolidująca z funkcją mieszkaniową dzia alno ć nieucią liwa, nie wymagająca:
a) instalacji i urządze mogących ”owodować
”rzekroczenia standardów emisyjnych ”oza ”omieszczeniami w których jest ”rowadzona,
b) jakichkolwiek urządze terenowych (n”Ł
”lace sk adowe, ”lace ”ostojowe ”oza wymaganymi miejscami parkingowymi, wiaty itp.),
c) obs ugi trans”ortowej ”ojazdami o do”uszczalnej masie ”owy ej 3,5 t w przypadku dziaek ”o o onych ”rzy ulicach dojazdowych, ulicach
wewnętrznych i w drugiej linii zabudowy, oraz
obs ugi trans”ortowej wielokrotnej tjŁ więcej ni
dwa kursyłdobę ”ojazdami o do”uszczalnej masie
”owy ej 3,5 t w ”rzy”adku dzia ek ”o o onych
”rzy ulicach o klasach technicznych wy szych ni
dojazdowe,
z wykluczeniem dzia alno ci rozrywkowej, o której mowa w pkt 9;
15) obiekt
obiekt budowlany, lokal mieszkalny lub u ytkowy, urządzenie budowlane;
16) budynek podstawowy budynek o funkcji
takiej jak podstawowe lub dopuszczalne przeznaczenie terenu;
17) budynek towarzyszący budynek o funkcji us ugowej, administracyjnej i socjalnej, na terenie zabudowy techniczno-”rodukcyjnej, s u ący
obs udze zak adu na terenie którego jest zlokalizowany;
18) budynek pomocniczy
budynek z pomieszczeniami gara owymi, sk adowo - magazynowymi, gospodarczymi i technicznymi na terenach zabudowy techniczno-”rodukcyjnej i us ugowej, s u ący ”otrzebom zak adu (instytucji) na
terenie którego (której) jest zlokalizowany;
19) budynek gospodarczy
w rozumieniu
”rze”isów budowlanych;
20) ziele towarzysząca
ziele ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna oraz ogrody przydomowe;

Poz. 439

21) dojazd w asny
”as terenu o szeroko ci
co najmniej 5 m, ączący w linii ”rostej nie więcej
ni dwie nieruchomo ci z drogą ”ubliczną lub
wewnętrzną, stanowiący w asno ć (ws”ó w asno ć) korzystających z dojazdu lub udostę”niony
na zasadzie s u ebno ci;
22) linia zabudowy nieprzekraczalna
linia
wyznaczająca najmniejszą do”uszczalną odleg o ć
zabudowy od ulicy (drogi), mierzoną do zasadniczej frontowej ciany budynku lub - w przypadku,
gdy ciana ta jest nierównoleg a do linii rozgraniczającej ulicy - do najbli szego ”unktu tej ciany;
23) linia zabudowy obowiązująca
linia wyznaczająca wymaganą odleg o ć budynków ”odstawowych od ulicy (drogi), mierzoną do zasadniczej frontowej ciany budynku lub - w przypadku,
gdy ciana ta jest nierównoleg a do linii rozgraniczającej ulicy - do najbli szego ”unktu tej ciany;
linia ta jest jednocze nie nie”rzekraczalną linią
zabudowy dla budynków towarzyszących, ”omocniczych i gospodarczych;
24) ciąg zabudowy
zabudowa na dzia kach
”rzylegających do siebie granicami bocznymi oraz
”rzylegających frontem do tej samej ulicyłdrogi;
25) budynki sąsiednie
najbli sze budynki
w tym samym ciągu zabudowy;
26) planowana ulica i planowana droga ulica
i droga wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczającymiŁ
27) podzia parcelacyjny
”odzia geodezyjny
mający na celu wydzielanie nowych dzia ek budowlanych;
28) wska niki urbanistyczne - wska niki: ”owierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie
czynnej, miejsc parkingowych;
29) wska nik powierzchni zabudowy
procentowy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy
”owierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na danym terenie lub dzia ce budowlanej, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, do
”owierzchni tego terenu lub dzia ki budowlanej;
30) wska nik powierzchni biologicznie czynnej
- procentowy stosunek powierzchni biologicznie
czynnej na danym terenie lub dzia ce budowlanej
do ”owierzchni tego terenu lub dzia ki budowlanej;
31) rozbudowa
w tym dobudowa i nadbudowa;
32) wymiana budowa nowego budynku w obrysie budynku, który uleg rozbiórce;
33) rodzaje dachów:
- dach ” aski
dach o nachyleniu podstawowych ”o aci ”od kątem do 14o,
- dach niski
dach o nachyleniu podstawowych ”o aci ”od kątem w granicach 15o - 29o,
- dach wysoki
dach o nachyleniu podstawowych ”o aci ”od kątem w granicach 30o - 45o;
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34) przepisy odrębne
przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy
”rawa miejscowego ”owszechnie obowiązujące
na terenie województwa o”olskiegoŁ
§ 6. Prze”isy ogólne i szczegó owe obowiązują
ącznieŁ
§ 7.1. Je li ”rze”isy szczegó owe nie stanowią
inaczej, na terenach, o których mowa w § 10,
mo na:
1) lokalizować nowe obiekty budowlane wraz
z związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi,
oraz remontować, ”rzebudowywać, rozbudowywać, wymieniać a tak e zmieniać s”osób u ytkowania istniejących obiektów lub ich czę ci,
zgodnie z przeznaczeniem terenu;
2) lokalizować budynki towarzyszące, ”omocnicze i gos”odarcze oraz wykorzystywać na takie
cele istniejące budynki o innym ”rzeznaczeniu,
z mo liwo cią ich remontów, ”rzebudowy, rozbudowy i wymiany;
3) remontować, ”rzebudowywać, rozbudowywać i wymieniać istniejące oraz lokalizować
nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
je li nie koliduje to z istniejącym i ”lanowanym
zagospodarowaniem terenów;
4) urządzać ziele towarzyszącą oraz lokalizować obiekty ma ej architektury ”odnoszące walory
estetyczne i u ytkowe terenów, z uwzględnieniem
zasad ochrony i kszta towania adu ”rzestrzennego
oraz zasad ochrony dóbr kultury i zabytkówŁ
2. Je li ”rze”isy szczegó owe nie stanowią inaczej, do”uszcza się sytuowanie budynku bez”orednio ”rzy granicy z sąsiednią dzia ką budowlaną w ”rzy”adkach okre lonych w ”rze”isach budowlanych oraz w przypadkach:
1) ”rzebudowy i wymiany istniejącej zabudowy;
2) budowy budynków bli niaczych;
3) budowy budynku ”rzylegającego ca ą ”owierzchnią swojej ciany do ciany budynku istniejącego na sąsiedniej dzia ce;
”od warunkiem zgodno ci z ”rze”isami z zakresu ochrony ”rzeciw”o arowejŁ
§ 8.1. Istniejące obiekty niezgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenu
mogą być u ytkowane w s”osób dotychczasowy,
je li:
1) ”owsta y zgodnie z ”rze”isami;
2) są zgodne z zasadami ochrony rodowiska
okre lonymi w Rozdziale 5;
3) s”e niają wszystkie wymogi wynikające
z ”rze”isów z zakresu ochrony rodowiskaŁ bez
prawa rozbudowy, a w przypadku lokali
zwiększania powierzchni lokalu.
2Ł Ustalone wska niki urbanistyczne, zasady
kszta towania zabudowy oraz linie zabudowy stosuje
się do nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejących
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budynków, a tak e do zmian zagos”odarowania
terenów; nie stosuje się ich w ”rzy”adku remontów
i ”rzebudowy istniejących obiektów, a tak e wymiany istniejących obiektów je li uzasadnione to jest
istniejącym zagos”odarowaniem dzia ki budowlanejŁ
§ 9. Je li ”rze”isy szczegó owe nie stanowią
inaczej, do”uszcza się ”odzia y ”arcelacyjne terenów ”od warunkiem:
1) za”ewnienia dostę”no ci komunikacyjnej do
wszystkich nieruchomo ci bez”o rednio z istniejących ulicłdróg lub za ”o rednictwem dróg wewnętrznych s”e niających wymagania dojazdu do
dzia ek budowlanych i drogi ”o arowej, okre lone
w ”rze”isach odrębnych;
2) zachowania wymaganych odleg o ci ”omiędzy istniejącymi budynkami i nowymi granicami
dzia ek budowlanych, okre lonych w ”rze”isach
odrębnych,
3) mo liwo ci zagos”odarowania dzia ek budowlanych ”owsta ych w wyniku ”arcelacji
zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi
oraz ustaleniami planu, w tym zgodnie ze wska nikami urbanistycznymi okre lonymi w niniejszej
uchwale.
Rozdzia 3
Przeznaczenie terenówŁ
§ 10.1. Obszar objęty ”lanem dzieli się liniami
rozgraniczającymi na tereny o nastę”ującym ”rzeznaczeniu:
1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
w tym:
a) tereny obiektów ”rodukcyjnych, sk adów
i magazynów oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P,
b) tereny obiektów ”rodukcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolem PU;
c) tereny zabudowy rzemie lniczej oznaczone
na rysunku planu symbolem MP,
2) tereny zabudowy us ugowej, w tym:
a) tereny us ug komercyjnych oznaczone na
rysunku planu symbolem UK, w tym: us ug u yteczno ci ”ublicznej (u), us ug handlu (h), us ug
związanych z obs ugą ”odró nych (p),
b) tereny us ug ”ublicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP, w tym: us ug o wiaty
(o), us ug u yteczno ci ”ublicznej (u), us ug wyznaniowych (w), rekreacji (r),
c) tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:
a) tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowous ugowej oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MU,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
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c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW,
d) tereny rekreacyjnej indywidualnej oznaczone
na rysunku planu symbolem ML,
4) Tereny u ytkowane rolniczo, w tym:
a) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na
rysunku planu symbolem RM,
b) tereny obiektów ”rodukcji ro linnej oznaczone na rysunku planu symbolem Rr,
c) tereny obiektów ”rodukcji zwierzęcej oznaczone na rysunku planu symbolem Rz,
d) tereny trwa ych u ytków zielonych oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,
e) ”ozosta e tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R,
5) Tereny zieleni i wód, w tym:
a) tereny ogrodów dzia kowych oznaczone na
rysunku planu symbolem ZD,
b) tereny ogrodów i sadów oznaczone na rysunku planu symbolem RO,
c) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,
d) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, w tym zieleni parkowej (p), ziele ców (z),
e) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku
planu symbolem ZC,
f) tereny lasów oznaczone na rysunku ”lanu
symbolem ZL,
g) tereny gruntów rolnych ”rzeznaczonych do zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolem ZLp,
h) tereny wód ”owierzchniowych oznaczone
na rysunku planu symbolem WS,
6) tereny komunikacji, w tym:
a) tereny urządze komunikacji samochodowej
- stacji ”aliw i ”arkingów - oznaczone na rysunku
planu symbolem KS,
b) tereny ”laców ”ublicznych oznaczone na
rysunku planu symbolem KP,
c) tereny ulic i dróg oznaczone na rysunku
zmiany ”lanów symbolem KŚ, obejmujące:
- autostradę KDA,
- ulice i drogi g ówne KDG,
- ulice i drogi zbiorcze KDZ,
- ulice i drogi lokalne KDL,
- ulice i drogi dojazdowe - KDD,
- ulic i drogi wewnętrzne KDW,
- ciągi ”iesze KDP.
§ 11. Szczegó owe ”rzeznaczenie terenów
wymienionych w § 10, w tym do”uszczenia
i ograniczenia, okre lają ”rze”isy szczegó oweŁ
Rozdzia 4
Zasady ochrony i kszta towania
strzennego.

adu prze-

§ 12. Przy lokalizacji nowych budynków i rozbudowie istniejących nale y res”ektować linie
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zabudowy oraz zasady kszta towania zabudowy
zgodnie z ”rze”isami szczegó owymiŁ
§ 13.1Ł Przy rozbudowie budynków lub dobudowie, dach czę ci dobudowanej lub rozbudowanej
nale y ”okryć takim samym materia em i w takim
samym kolorze jak ”okrycie dachu istniejącego;
ustalenie nie dotyczy dachów ” askichŁ
2. Je li ”rze”isy szczegó owe nie stanowią inaczej, ”rzy budowie lub nadbudowie budynków
w ciągach istniejącej zabudowy:
1) wysoko ć budynku nowego lub nadbudowywanego nie mo e ”rzekroczyć wysoko ci najwy szego budynku w tym samym ciągu;
2) rodzaj dachu jak dach jednego z budynków
sąsiednich lub jak dach ”rzewa ającej ilo ci budynków w tym samym ciągu zabudowy, a w ”rzy”adku zabudowy zwartej geometria i pokrycie dachu
jak dachu jednego z budynków ”rzyleg ych, z zastrze eniem ustŁ 3Ł
3. Zakazuje się:
1) w ”rzy”adku budynków jednorodzinnych
w zabudowie bli niaczej i szeregowej
rozbudowy ”ojedynczych segmentów a tak e ”rzebudowy ”ojedynczych segmentów zmieniającej elewację frontową, w tym zmiany rodzaju materia u
wyko czenia cian elewacyjnych i dachu;
2) w ”rzy”adku budynków wielorodzinnych:
a) czę ciowej nadbudowy,
b) czę ciowej ”rzebudowy zmieniającej cechy
architektonicznych budynków, w tym: kszta t dachu, elementy kompozycyjne elewacji (takie jak
uk ad, kszta t i wielko ć otworów okiennych
i drzwiowych, wygląd balkonów oraz stolarki
okiennej i drzwiowej, itp.),
c) czę ciowych zmian wyko czenia dachu
oraz cian elewacyjnych i kolorystyki, je li nie
wynikają z projektu architektonicznego obejmującego ca y budynekŁ
§ 14.1. Je li ”rze”isy szczegó owe nie stanowią inaczej, do”uszcza się od strony ulic ogrodzenia a urowe o wysoko ci do 1,5 m, z mo liwo cią ”odmurówki o wysoko ci do 0,5 mŁ Je li
na dzia ce bez”o rednio sąsiadującej istnieje trwae ogrodzenie, nale y zachować taką samą wysoko ćŁ Wyklucza się:
1) ogrodzenia ”e ne, ”oza fragmentami ”rzy
bramach i furtkach oraz
na dzia kach z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
w miejscach wydzielonych na pojemniki na odpady;
2) ogrodzenia z a urowych ”refabrykatów betonowych.
2. Zabrania się sytuowania reklam:
1) na drzewach i w odleg o ci mniejszej ni
1 m od zasięgu ich koron;
2) na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic,
”laców i skwerów (latarnie, rze by, fontanny itp.);
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3) w odleg o ci mniejszej ni 1 m od cie ek
rowerowych;
4) na wszystkich terenach zieleni urządzonej;
5) na elewacjach budynków od strony ulic
i ”laców w s”osób ”rzys aniający okna, z wyjątkiem reklam tymczasowych ”rzys aniających elewacje w czasie wykonywania na nich robót budowlanych;
3Ł W liniach rozgraniczających ulic zabrania się:
1) umieszczania wolnostojących reklam i znaków w s”osób ”owodujący utrudnienia w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczno ci na skrzy owaniach oraz ”erce”cji znaków
i sygna ów drogowych;
2) realizowania nowych schodów wej ciowych i ram” do budynków, oraz straganów, kiosków i elementów ma ej architektury, ograniczających mo liwo ć swobodnego ”rzej ciaŁ
Rozdzia 5
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 15. W celu ochrony ”rzyrody ustala się nastę”ujące nakazy, zakazy i ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów:
1) wskazuje się miejsca wystę”owania siedlisk
”rzyrodniczych ”odlegających ochronie oraz miejsca wystę”owania ro lin objętych ochroną gatunkową, które nale y chronić zgodnie z ”rze”isami
odrębnymi, w szczególno ci zakazane jest ”rowadzenie robót budowlanych, robót ziemnych
i innych dzia a mogących s”owodować ich
zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie warunków wegetacji;
2) ustala się nakaz zachowania zadrzewie
”rzydro nych oraz zadrzewie ”arkowych i towarzyszących istniejącej zabudowie wskazanych na
rysunku planu z dopuszczeniem wycinki tylko
w ”rzy”adkach uzasadnionych względami ”ielęgnacyjnymi lub względami bez”iecze stwaŁ
§ 16. W celu ochrony wód ”owierzchniowych
i ”odziemnych ustala się nastę”ujące nakazy, zakazy i ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów:
1) wzd u cieków wodnych nale y w”rowadzać
zadrzewienia i zakrzewienia ro linno cią zgodną ze
s”ecyfiką lokalną i ro linno cią ”otencjalną;
2) zabrania się grodzenia nieruchomo ci ”rzyleg ych do cieków wskazanych na rysunku ”lanu
w odleg o ci mniejszej ni 1,5 m od linii brzegu,
a tak e uniemo liwiania ”rzechodzenia ”rzez ten
obszar;
3) na ca ym terenie objętym ”lanem zakazuje
się dzia a mogących s”owodować zanieczyszczenie wód ”odziemnych, w szczególno ci:
a) lokalizacji zak adów mogących s”owodować
zanieczyszczenie wód ”odziemnych z wyjątkiem
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stacji paliw dopuszczonych w przepisach szczegó owych;
b) deszczowania cieków rolniczych bez wymaganego ”rze”isami odrębnymi ”ozwolenia
wodnoprawnego;
4) w ”rzy”adku istniejących obiektów i urządze mogących s”owodować zanieczyszczenie
wód ”odziemnych
komunalnego sk adowiska
od”adów i istniejącej stacji ”aliw oraz ”lanowanych stacji paliw nale y stosować nakazy okrelone w ”rze”isach szczegó owych;
5) nale y res”ektować zasady gos”odarki
wodno- ciekowej okre lone w § 29, 30 i 31;
6) na terenach ochrony bez”o redniej ujęć
wód ”odziemnych wskazanych na rysunku planu
nale y res”ektować ”rze”isy odrębne, w szczególno ci nale y:
a) tereny ogrodzić i zagos”odarować zielenią,
b) od”rowadzać wody o”adowe w s”osób
uniemo liwiający ”rzedostawanie się ich do urządze s u ących do ”oboru wody.
7) w strefie ochronnej obejmującej teren ochrony
”o redniej wewnętrznej, ustanowionej dla ujęcia
wody ”odziemnej Wydzia u Produkcyjnego Otmęt
decyzją Nr RO Ł 6223 - 5B/2001 z dnia 17 maja
2001r. - wskazanej na rysunku planu - nale y res”ektować zakazy okre lone w ”rzywo anej decyzji,
w szczególno ci zakazane jest lokalizowanie nowych ujęć wód, nowych zak adów ”rzemys owych
oraz nowych magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych i innych substancji chemicznych.
§ 17. W celu ochrony stanu sanitarnego rodowiska oraz ochrony zdrowia ludzi ustala się
nastę”ujące nakazy, zakazy i ograniczenia:
1) na ca ym obszarze objętym ”lanem wyklucza się lokalizację zak adów stwarzających zagroenie wystą”ienia ”owa nych awarii, w rozumieniu ”rze”isów o ochronie rodowiska;
2) na ca ym obszarze objętym ”lanem dzia alno ć gos”odarcza ”owodująca w”rowadzanie
gazów lub ”y ów do ”owietrza, emisję ha asu
oraz wytwarzanie ”ól elektromagnetycznych nie
mo e ”owodować ”rzekroczenia standardów
jako ci rodowiska ”oza terenem, do którego
”rowadzący dzia alno ć ma tytu ”rawny; wyklucza się tworzenie dla zak adów obszarów ograniczonego u ytkowania;
3) istniejące ”rzedsięwzięcia mogące znacząco
oddzia ywać na rodowisko, w razie okoliczno ci
wskazujących na ich szkodliwy w” yw na rodowisko, wymagają s”orządzenia ”rzeglądu ekologicznego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
4) w zakresie do”uszczalnych ”oziomów ha asu obowiązują od”owiednio ”rze”isy odrębne:
a) dla terenów MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów MU - jak dla zabudowy mieszkaniowo - us ugowej,
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c) dla terenów RM
jak dla zabudowy zagrodowej,
d) dla terenów MW jak dla zabudowy wielorodzinnej,
e) dla terenów UO
jak dla zabudowy związanej ze sta ym lub wielogodzinnym ”rzebywaniem dzieci i m odzie y,
5) na terenach ”o o onych ”rzy drogach g ównych (KŚG) i linii kolejowej (tereny zamknięte),
”rzy budowie nowych budynków mieszkalnych
i innych z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, oraz przy przebudowie i remontach
takich budynków odpowiednio do zakresu tych
prac - nale y stosować rozwiązania techniczne
za”ewniające w a ciwe warunki akustyczne
w budynkach - zgodnie z wymaganiami wynikającymi z warunków technicznych jakim ”owinny
od”owiadać budynki; rozwiązania te ”owinny
”olegać na zastosowaniu od”owiednich rozwiąza dla ”rzegród zewnętrznych i okien o wysokim
wska niku izolacyjno ci akustycznej, a, w ”rzy”adku nowych budynków, tak e na od”owiednim
usytuowaniu budynku i ”omieszcze ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi względem ród a emisji ha asu; do”uszcza się odstę”stwa w ”rzy”adku budynków zabytkowych, je li jest to uzasadnione
względami ochrony ich walorów zabytkowych;
6) zasady okre lone w ”kt 5 nale y stosować
równie w ”rzy”adku budowył”rzebudowy budynków mieszkalnych na terenach zabudowy
techniczno-”rodukcyjnej, na których ”lan do”uszcza lokalizację takich budynków;
7) w strefach sanitarnych cmentarzy zewnętrznych, okre lonych na rysunku ”lanu, obowiązują
ograniczenia i zakazy okre lone w ”rze”isach odrębnych dla 50-cio metrowych stref sanitarnych;
8) w strefach sanitarnych cmentarzy wewnętrznych, okre lonych na rysunku ”lanu, wyklucza się lokalizację kwater grzebalnych;
9) na ca ym terenie objętym ”lanem wyklucza
się stosowanie urządze grzewczych o niskiej
sprawno ci s”alania, ze względu na ich wysoką
emisją zanieczyszcze do ”owietrza;
10) na obszarach ”o o onych w ”otencjalnym
zasięgu ucią liwego oddzia ywania autostrady
(wyznaczonym w odleg o ci 200 m od zewnętrznej krawędzi jezdni) ”ozostawia się dotychczasowe ”rzeznaczenie i s”osób u ytkowania terenów i obiektów z zakazem lokalizacji nowych
obiektów z ”omieszczeniami na ”obyt ludzi;
11) ustala się zakaz lokalizacji obiektów z ”omieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
w ”otencjalnych strefach ucią liwego oddzia ywania na”owietrznych linii wysokiego na”ięcia,
tjŁ w odleg o ci od skrajnego ”rzewodu roboczego
linii:
a) 110 kV 14,5 m,
b) 220 kV 26 m.
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§ 18. Na terenach w zasięgu widoku ”anoramicznego z drogi 1KŚG (KŚZ) wyklucza się
wszelkie ”rzedsięwzięcia mogące w” ynąć niekorzystnie na ”anoramę widokową miastaŁ
Rozdzia 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnejŁ
§ 19. 1. Wskazuje się zabytki objęte ochroną
”rawną w formie w”isu do rejestru zabytków
województwa o”olskiego:
1) cmentarz ydowski ”rzy ulŁ Wyzwolenia
(nr wpisu A-229/89);
2) zbiorowa mogi a ”owsta ców ląskich (na
cmentarzu przy ul. Szpitalnej, nr wpisu A-160/87);
3) stanowisko archeologiczne nr ewid. 12 cmentarzysko kultury u yckiej (”omiędzy Strzebniowem i Wygodą, nr w”isu A-351/72),
4) stanowisko archeologiczne nr ewid. 14 - stanowisko wielokulturowe (w Strzebniowie na dzia kach nr 183 i 184, nr wpisu A-515/79).
2Ł Wszelkie ”race ”rzy zabytkach, o których mowa w ust. 1 i w ich bez”o rednim otoczeniu - je li
mogą mieć w” yw na zabytek, wymagają uzgodnienia z organem w a ciwym do s”raw ochrony zabytków na zasadach okre lonych w ”rze”isach odrębnych.
§ 20.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską
budynki i budowle ujęte w ewidencji zabytków
gminy Gogolin; tj
- ko ció ”arafialny ”od wezwaniem Naj więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Strzelecka,
- plebania, ul. Strzelecka 30,
- ko ció ewangelicki, ulŁ Strzelecka 34,
- kaplica dzwonnica ul. Kamienna przy nr 26
- cmentarz rzymsko katolicki ul. Szpitalna,
- dawne przedszkole (obecnie dom ze sklepem
na parterze), ul. Spacerowa 2,
- budynek gospodarczy, ul. Spacerowa 2,
- dawna parowozownia (obecnie hala targowa), ul. Strzelecka 15,
- domy ul. Strzelecka 4, 22, 24, 41, 57, 112,
- magazyn ul. Chrobrego 1,
- dawny sklep, ul. Strzelecka 74,
- spichlerz*, ul. Strzelecka 74,
- zagroda, ul. Strzelecka 115,
- dawny browar*, ul. Konopnickiej 3-5,
- dom ul. Konopnickiej 7,
- domy, ul. Krapkowicka 2(obecnie biblioteka),
7, 8, 9, 13, 15 (obecnie przychodnia zdrowia),
17, 21, 22*, 26 (obecnie restauracja), 30, 32,
34, 35, 37, 39, 46, 148*,
- domy, ulŁ Powsta ców ląskich 18-20, 22-24,
26-28,
- domy z budynkami gospodarczymi, ul. Wyzwolenia 29, 49, 51,
- przedszkole ul. Szpitalna,
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- dawny szpital, ul. Szpitalna 18,
- budynek w zespole dawnego szpitala, ul. Szpitalna 20,
- dom, ul. Szpitalna 10,
- dom, ul. Szkolna 22,
- poczta, ul. Strzelecka,
- dom, ul. Plebiscytowa 30-32,
- dom, ul. Wojska Polskiego 5,
- dom ulŁ Podle na 2,
- stacja trafo, ul. Wojska Polskiego obok nr 47,
- ka”liczka ulŁ Strzebniów ”rzy domu 21,
- ruina wiatraku holenderskiego, ul. Ligonia,
przy domu 53,
- bateria 2 ”ieców wa”Ł szybŁ dŁ "Hiser",
ulŁ Krótka (za nr 5),
- piec wapienniczy - ty” Śąbrowski, szyb nr 1,
ulŁ Krótka (za nr 3),
- bateria 3 ”ieców wa”ienniczych II-typ Dąbrowski - 2 baterie, Strzelecka 24,
- ”ozosta o ć ”o baterii 3 ”ieców wa”Ł dŁ "Findlennder" - ”ó niej "Promat", ulŁ Podle na z nr 2,
- bateria 2 ”ieców wapienniczych, rejon ul. Powsta ców lŁ, na terenie by ego wyrobiska*
2. Śla obiektów wymienionych w ustŁ 1 ustala
się nastę”ujące warunki:
1) nale y zachować istniejącą formę architektoniczną budynków, wygląd zewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych, zewnętrzny detal
architektoniczny oraz rodzaj materia u ”okrycia
dachu i wyko czenia cian zewnętrznych, a tak e
zachowane historyczne elementy konstrukcji budynków i wyko czenia wnętrz;
2) do”uszcza się odstę”stwa od warunków
okre lonych w ”kt 1, ”od warunkiem uzyskania
”ozytywnej o”inii organu w a ciwego do s”raw
ochrony zabytkówŁ
3. Śo”uszcza się rozbiórkę obiektów objętych
ochroną konserwatorską tylko w ”rzy”adkach
uzasadnionych bardzo z ym stanem technicznym,
”o wykonaniu dokumentacji dla celów archiwalnych, w zakresie uzgodnionym z organem w aciwym do s”raw ochrony zabytków (zabytki
w wykazie wyró nione gwiazdką)Ł
§ 21.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską
obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków
gminy Gogolin, tj.
1) obszar zabytkowej czę ci cmentarza przy
ul. Szpitalnej;
2) obszar z zachowanym XIX
wiecznym
uk adem urbanistycznym wzd u ulic Strzeleckiej
i Kra”kowickiej, w granicach okre lonych na rysunku planu.
2. Na obszarze zabytkowej czę ci cmentarza
”rzy ulŁ Sz”italnej nale y zachować istniejący
uk ad za o enia oraz ”odstawowe elementy tego
za o enia, tjŁ aleje, ”ola grzebalne z istniejącym
uk adem kwater oraz ziele urządzonąŁ
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3. W stosunku do istniejącej i nowej zabudowy na obszarze uk adu urbanistycznego objętego
ochroną konserwatorską ustala się wymagania:
1) nale y zachować istniejący uk ad zabudowy
a nową zabudowę lokalizować na zasadzie kontynuacji tego uk adu;
2) nale y zachować charakter i formę architektoniczną istniejącej zabudowy ”ochodzącej s”rzed
1945 r.;
3) architektura nowych budynków ”owinna
nawiązywać formą architektoniczną i charakterem
do zabudowy, o której mowa w ”kt 2, ”o o onej
w tym samym ciągu zabudowy, a do wyko czenia cian zewnętrznych i dachów oraz ogrodze
nale y stosować materia y tradycyjne (zalecany
na ciany i ogrodzenia kamie wa”ienny)Ł
§ 22.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską
zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków:
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 1 - cmentarzysko kultury przeworskiej,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 2 - lad
osadnictwa z neolitu,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 3 - punkt
osadniczy datowany na okres rzymski,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 4 - punkt
osadniczy XI-XIII w.,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 5 - lad
osadnictwa z m odszej e”oki kamienia,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 6 - lad
osadnictwa z neolitu,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 11- punkt
osadniczy kultury przeworskiej,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 13 - redniowieczny punkt osadniczy,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 15 - stanowisko wielokulturowe,
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 16 - redniowieczny punkt osadniczy.
2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru dotychczasowej dzia alno ci w miejscach, gdzie
znajdują się zabytki archeologiczne, nale y wy”rzedzająco zg osić i uzgodnić z organem w a ciwym do s”raw ochrony zabytków i wykonywać
zgodnie z zasadami ochrony zabytków okre lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ
§ 23. Uznaje się za dobro kultury ws”ó czesnej
pomnik Karlika i Karolinki na terenie 1KP. Pomnik
nale y zachować w obecnym stanie i miejscuŁ
Rozdzia 7
Wymagania wynikające z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.
§ 24. W granicach obszaru objętego ”lanem
”rzestrzenią ”ubliczną, w rozumieniu ”rze”isów
odrębnych, jest ”lac 2KPŁ Wymagania wynikające
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z ”otrzeb kszta towania tego terenu okre lone są
w ”rze”isach szczegó owychŁ
Rozdzia 8
Parametry i wska niki kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 25.1. Je li ustalenia szczegó owe nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące wska niki
miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych (m”), które nale y realizować wraz z zagospodarowaniem podstawowym na terenach inwestycji:
1) budynki mieszkalne wielorodzinne 1,5 mp/
1 mieszkanie;
2) zabudowa jednorodzinna 2mp/1dom;
3) domy dziecka, internaty, bursy (dla m odocianych) 1m”ł20 ó ek;
4) biura i budynki administracji 1mp/30-40 m2
”owŁ u ytkowej;
5) ”omieszczenia o du ej częstotliwo ci odwiedzających (”raktyki lekarskie, ”oczta, biura
wysy kowe ) 1mo/ 20-30 m2 ”owŁ u ytkowej;
6) sklepy do 700 m2 ”owŁ u ytkowej
1mp/30-50 m2 ”owŁ u ytkowej, ale nie mniej ni
2 mp/na 1 sklep;
7) skle”y ”owy ej 700 m2 ”owŁ u ytkowej
1 mp/10 30 m2 powŁ u ytkowej;
8) ko cio y - 1mp/10-40 miejsc siedzących;
9) boiska sportowe, hale gier i zabaw, hale
sportowe
1mp/50 m2 ”owŁ urządze s”ortowych lub ”owŁ u ytkowej hali + 1m”ł10-15 odwiedzających;
10) baseny ką”ielowe otwarte
1mp/200300 m2 pow. terenu;
11) baseny ką”ielowe zamknięte 1mp/5 szafek na odzie + 1m”ł10-15 odwiedzających;
12) korty tenisowe 3mp/1 kort + 1mp/10-15
odwiedzających;
13) kręgielnie 1mp/1tor;
14) restauracje
1mp/4-8 m2 pow. sali dla
go ci;
15) salony gry 1mp/10-20 m2 ”owŁ u ytkowej sali z maszynami, ale nie mniej ni 3m”;
16) hotele, pensjonaty, schroniska
1mp/
4 ó ka;
17) schroniska m odzie owe 1m”ł10 ó ek;
18) szpitale 1m”ł3 ó ka;
19) szko y ”odstawowe 1m”ł30 uczniów;
20) szko y rednie
1mp/25 uczniów + 1m”ł
5-10 uczniów ”owy ej 18 roku ycia;
21) ”rzedszkola, obki
1 mp/20/30 dzieci,
ale nie mniej ni 2m”;
22) m odzie owe domy kultury
1mp/15 odwiedzających;
23) hurtownie, ”rzedsiębiorstwa -1mp/50/70 m2
”owŁ u ytkowej lub 1mp/3 osoby zatrudnione;
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24) magazyny, ”lace magazynowe (sk ady)
1mp/120 m2 ”owŁ u ytkowej lub na 3 osoby
zatrudnione;
25) warsztaty samochodowe, stacje paliw
z warsztatami napraw
6 mp/1 stanowisko napraw;
26) myjnie samochodowe
1mp/1 stanowisko do mycia;
27) ogrody dzia kowe 1m”ł3 ogródkiŁ
2. Śla obiektów nieujętych w ustŁ 1 ilo ci
miejsc ”ostojowych, nale y ”rzyjmować ”rzez
analogięŁ
3Ł Je li w ustaleniach szczegó owych do”uszcza
się rozliczanie miejsc ”arkingowych z uwzględnieniem mo liwo ć ”arkowania na terenach sąsiednich, to ”rzez tereny sąsiednie nale y rozumieć
tereny ”o o one w odleg o ci do 100 m od obiektu,
dla którego wyznacza się miejsca ”arkingoweŁ
§ 26. Pozosta e ”arametry i wska niki kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu
ustalone są indywidualnie dla ”oszczególnych
terenów w ”rze”isach szczegó owychŁ
Rozdzia 9
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.
§ 27.1. Ustala się obs ugę komunikacyjną terenów zainwestowania ”rzez sieć istniejących
i ”rojektowanych ulic oraz dróg lokalnych i dojazdowych okre lonych na rysunku ”lanu bez ogranicze , a tak e z istniejących i ”rojektowanych
ulic i dróg g ównych i zbiorczych - w ograniczonym zakresie, wg ”rze”isów szczegó owychŁ
2. Ustalenia szczegó owe dla ulic i dróg zawarte są w ”rze”isach szczegó owychŁ
3Ł Śo”uszcza się eta”ową budowę nowych
i rozbudowę istniejących ulic i drógŁ
4Ł Przy ”odejmowaniu robót budowlanych w ”asach drogowych obowiązują nastę”ujące wymagania:
1) zakazuje się lokalizacji budynków i urządze
nie związanych z gos”odarką drogową lub ”otrzebami ruchu;
2) do”uszcza się odstę”stwa od zakazu o którym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urządze i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach okre lonych w ”rze”isach odrębnych i przez
zarządcę drogi;
3) istniejące w ”asach drogowych budynki
i urządzenia nie związane z gos”odarką drogową
lub ”otrzebami ruchu, je li nie ”owodują zagro enia i utrudnie ruchu drogowego, mogą ”ozostać
w dotychczasowym stanie;
4) wykonywanie rozbudowy, przebudowy lub
ka”italnego remontu obiektów o których mowa
w ”kt 3 wymaga zgody zarządcy drogi;
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5) nowe i modernizowane ulice nale y dostosować do korzystania ”rzez osoby nie”e nos”rawne (zjazdy z chodników, sygnalizacja it”Ł)Ł
5. Ustala się lokalizację ”ięciu wiaduktów
w ciągach dróg zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ
6. W celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb rozwoju uk adu komunikacyjnego wyznacza
się rezerwy terenowe ”od ”rzysz ą budowę lub
rozbudowę drógŁ W granicach rezerw terenowych
pod drogi wyklucza się zmiany s”osobu u ytkowania, które mogą uniemo liwić lub istotnie
utrudnić w ”rzysz o ci ”lanowane inwestycje
drogowe.
Rozdzia 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznejŁ
§ 28.1. Śo”uszcza się trwa ą ada”tację
wszystkich istniejących sieci i urządze uzbrojenia terenu nie kolidujących z zainwestowaniem
”rzesądzonym niniejszym ”lanemŁ
2. Istniejące i ”rojektowane zainwestowanie
będzie obs ugiwane z istniejących i ”rojektowanych sieci infrastruktury technicznej.
§ 29.1. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, produkcyjno - us ugowych oraz ”rzeciw”oarowych siecią komunalną; na terenach ”lanowanej zabudowy wymagana realizacja nowych
odcinków sieci rozdzielczejŁ
2. Śo”uszcza się zao”atrzenie w wodę do celów ”rodukcyjnych na terenie P z ujęć zak adowych.
§ 30.1. Odprowadzenie cieków komunalnych
do sieci kanalizacji grawitacyjno t ocznej i oczyszczalni w Choruli i Kra”kowicach z zastrze eniem
pkt. 2Ł Śo czasu zrealizowania sieci do”uszcza się
lokalizację szczelnych zbiorników wybieralnych do
gromadzenia cieków ”od warunkiem za”ewnienia
ich odbioru i oczyszczania.
2. cieki ”rzemys owe ”rzed w”rowadzeniem
do sieci komunalnej nale y ”odczy cić w urządzeniach zak adowych w ”rzy”adkach zanieczyszczenia
przekraczającego
do”uszczalne
wska nikiŁ
3. Śo”uszcza się budowę nowych ”rze”om”owni cieków na wszystkich terenach, w s”osób nie kolidujący z istniejącym i ”lanowanym
zagos”odarowaniemŁ Śo”uszcza się wydzielanie
dzia ek obejmujących tereny ich lokalizacjiŁ Śo
”rze”om”owni nale y za”ewnić sta y dostę”Ł
4. Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych i rozto”owych) do istniejących i ”rojektowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowejŁ
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5Ł Wody o”adowe, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi - z terenów
”arkingów, zes”o ów gara y, ”laców manewrowych itp. - nale y ”rzed od”rowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczy cić w se”aratorachŁ
6. W razie braku mo liwo ci ”rzy ączenia do
sieci kanalizacji deszczowej oraz w przypadku
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, do”uszcza się
od”rowadzanie wód o”adowych na w asny teren
nieutwardzony, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ
§ 31. Ustalenia § 29 i 30 nie dotyczą istniejącej zabudowy zagrodowej RM, nowej zabudowy
rolniczej dopuszczonej na terenach rolnych oraz
planowanej zabudowy rekreacji indywidualnej ML,
dla której inwestorzy realizują indywidualnie urządzenia zao”atrzenia w wodę oraz usuwania
i oczyszczania ciekówŁ Śo”uszcza się usuwanie
cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników
wybieralnych pod warunkiem uzyskania zapewnienia ich odbioru i oczyszczania.
§ 32.1. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów ”rzeznaczonych
do zabudowy. Zasilanie projektowanego zainwestowania z istniejących i projektowanych sieci
oraz istniejących i ”rojektowanych stacji transformatorowych, na warunkach okre lonych ”rzez
dystrybutora.
2. Śo”uszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na wszystkich terenach
w s”osób nie kolidujący z istniejącym i planowanym zagos”odarowaniemŁ Śo”uszcza się wydzielanie dzia ek stacji transformatorowych, na których budynki stacji mogą być sytuowane w odleg o ci 1,5 m od granicy dzia kiŁ Śo stacji nale y
za”ewnić sta y dostę”Ł (Lokalizacje ”lanowanych
stacji transformatorowych wskazane na rysunku
”lanu są ”ostulatywne, nieobowiązujące)Ł
3Ł Nie ogranicza się mo liwo ci ”rowadzenia
prac remontowych i modernizacyjnych na istniejących odcinkach sieci elektroenergetycznych z zastrze eniem ustŁ 4Ł
4. Na terenach istniejącego i ”lanowanego zainwestowania istniejące na”owietrzne linie redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z istniejącą
i ”lanowana zabudową, nale y zastą”ić liniami
kablowymi.
§ 33.1Ł Istniejące sieci teletechniczne nie kolidujące z ”rojektowanym zagospodarowaniem - do
zachowania.
2. Nie ogranicza się z zastrze eniem § 35
mo liwo ci rozbudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej.
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§ 34.1. Istniejące sieci rozdzielcze gazu nie kolidujące z ”rojektowanym zagos”odarowaniem do zachowania.
2. Nie ogranicza się z zastrze eniem § 35
mo liwo ci rozbudowy sieci, o której mowa
w ust. 1 na potrzeby planowanej zabudowy.
§ 35. Ustala się nastę”ujące zasady lokalizacji
nowych sieci i urządze , o których mowa w § 29
34:
1) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy sieci nale y lokalizować w ”asach drogowych w uzgodnieniu z zarządcą drogi, zastrze eniem pkt. 2;
2) lokalizacja nowych sieci infrastruktury
technicznej w ”asach dróg wojewódzkich mo liwa tylko w ”rzy”adku braku mo liwo ci lokalizacji tych sieci poza pasem drogowym;
3) na terenach niezabudowanych sieci nale y
lokalizować wzd u dróg, z zachowaniem odleg oci okre lonych w ”rze”isach odrębnych,
4) do”uszcza się odstę”stwa od ustale ”ktŁ 1
i 3 w ”rzy”adkach uzasadnionych szczegó owymi
rozwiązaniami technicznymi;
5) prowadzenie sieci oraz lokalizowanie urządze towarzyszących na nieruchomo ciach ”oza
liniami rozgraniczającymi ”asów drogowych wymaga zgody w a ciciela nieruchomo ci;
6) stacje bazowe telefonii komórkowej zaliczone do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddzia ywać na rodowisko do”uszcza się wy ącznie
na terenach 1P, 2P, 1PU, 2PU, R, 1R, R/RZ, O,
”od warunkiem zachowania odleg o ci nie mniejszej ni 500 m od granic terenów z zabudową
mieszkaniową: MN, MU, MWŁ
§ 36. Zaopatrzenie w energię cie”lną ze róde indywidualnych lub lokalnych kot owni obs ugujących teren, na którym się znajdująŁ
§ 37.1. Sk adowanie od”adów komunalnych
w ”ojemnikach s u ących do czasowego gromadzenia od”adów sta ych, z uwzględnieniem mo liwo ci ich segregacji, usytuowanych na dzia kach budowlanych zgodnie z wymaganiami okrelonymi w ”rze”isach odrębnych, i wywóz na
komunale sk adowisko od”adówŁ
2. Z od”adami ”rzemys owymi i niebez”iecznymi nale y ”ostę”ować zgodnie z ”rze”isami
odrębnymi, w szczególno ci nale y za”ewnić
w granicach nieruchomo ci, gdzie są wytwarzane, od”owiednie miejsca do ich czasowego sk adowania i odbiór ”rzez ”odmioty ”osiadające odpowiednie zezwolenia.
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DZIA II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Rozdzia 1
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

§ 38.1. Wyznacza się tereny obiektów ”rodukcyjnych, sk adów i magazynów, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1P i 2P, obejmujące
tereny istniejących zak adów i nowe terenyŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną i sk adową
oraz us ugi techniczne, trans”ortowe, logistyczne
i inne ”odobne, z nastę”ującymi do”uszczeniami
i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) inne us ugi komercyjne związane z ”rowadzoną na tym terenie dzia alno cią ”rodukcyjną,
sk adową i us ugową,
b) ada”tację istniejącej funkcji mieszkaniowej
z zakazem jej rozwoju;
2) wyklucza się nową dzia alno ć ucią liwąŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujący s”osób zabudowy i zagospodarowania:
1) nowe wjazdy z istniejących dróg ”ublicznych dojazdowych (KDD);
2) do”uszcza się ”arcelację terenów na dzia ki
nie mniejsze ni 0,5 ha z zachowaniem warunków okre lonych w § 9;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
4) w granicach terenów zak adów nale y zlokalizować ”arkingi dla ”racowników zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w § 25 oraz ziele towarzyszącą, w tym izolacyjną ”omiędzy zabudową ”rodukcyjną a istniejącą zabudową mieszkaniową;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 10;
6) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m - mierząc od osi dróg KŚŚ,
b) 20 m - mierząc od osi drogi KŚZ(KŚG);
7) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków:
a) budynki ”rodukcyjne, us ugowe i sk adowe
do 10 m; do”uszcza się budynki wy sze tylko
w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi,
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b) budynki towarzyszące (administracyjne, socjalne) na terenie 1P
do 3 kondygnacji nadziemnych, na terenie 2P
1 kondygnacja nadziemna z mo liwo cią drugiej w ”oddaszuŁ
§ 39.1. Wyznacza się nowe tereny obiektów
”rodukcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami
1PU, 2PU.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną i sk adową
oraz us ugi techniczne, trans”ortowe, logistyczne
i inne ”odobne, z nastę”ującymi do”uszczeniami
i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) inne us ugi komercyjne związane z ”rowadzoną na tym terenie dzia alno cią ”rodukcyjną,
sk adową i us ugową,
b) obiekty handlowe z us ugami towarzyszącymi o ”owierzchni s”rzeda y do 2000 m2,
c) lokalizację mieszka w a cicieli zak adów
lub personelu nadzorczego, w formie lokalu
mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, je li
prowadzona na tym terenie dzia alno ć gos”odarcza nie ”owoduje ucią liwo ci wykluczającej lokalizację obiektów z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na sta y ”obyt ludzi;
2) na terenach 1PU wyklucza się dzia alno ć
ucią liwą;
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1
ustala się nastę”ujący s”osób zabudowy i zagospodarowania:
1) wjazdy z istniejących dróg ”ublicznych;
2) do”uszcza się ”arcelację terenów na dzia ki
nie mniejsze ni 0,5 ha z zachowaniem warunków okre lonych w § 9;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
4) w granicach terenów zak adów nale y zlokalizować ”arkingi zgodnie ze wska nikami okrelonymi w § 25 oraz ziele towarzyszącą, w tym
obowiązkowo - ziele izolacyjną wzd u granic
z terenami zabudowy mieszkaniowej i rzemie lniczej;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 75,
b) min. wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 15;
6) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy:
a) 20 m - mierząc od osi drogi KŚG i KŚZ(KŚG),
b) 15 m - mierząc od osi drogi KŚZ,
c) 10 m - mierząc od osi drogi KŚŚ;
7) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków:
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a) budynki ”rodukcyjne, us ugowe i sk adowe
do 10 m; do”uszcza się budynki wy sze tylko
w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi,
b) budynki towarzyszące (administracyjne, socjalne, mieszkalne)
do 2 kondygnacji nadziemnych nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowychŁ
4. Na terenach 2PU nale y zachować wymagane odleg o ci od istniejących sieci elektroenergetycznych wysokich na”ięć, zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 11 i ”rze”isami odrębnymiŁ
5. Rezerwuje się ”as terenu szerŁ 25 m (KDG)
”od lokalizację ”ó nocnej obwodnicy
drogowej miasta, zgodnie z rysunkiem planu, dla
którego stosuje się ”rze”is § 27 ustŁ 3Ł
§ 40.1. Wyznacza się nowe tereny obiektów
produkcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami
3PU(KS), 4PU, 5PU.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną i sk adową
oraz us ugi techniczne, trans”ortowe, logistyczne
i inne ”odobne, z nastę”ującymi do”uszczeniami
i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) inne us ugi komercyjne związane z ”rowadzoną na tym terenie dzia alno cią ”rodukcyjną,
sk adową i us ugową,
b) wolnostojące obiekty handlowe z us ugami towarzyszącymi o ”owierzchni s”rzeda y do 2 000 m2;
c) na terenie 3PU(KS) us ugi motoryzacyjne,
zgodnie z zasadami ustalonymi dla terenu 3KS;
2) wyklucza się dzia alno ć ucią liwąŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy:
a) na teren 3PU(KS)
z ulicy Krapkowickiej,
z zastrze eniem ustŁ 2, ”kt 1 litŁ c ,
b) na tereny 4PU z ulicy Mali skiej i ąkowej
lub przez teren 3KS, przy czym na odcinku
ulŁ Mali skiej oznaczonym symbolem KŚG(KŚL)
do”uszcza się jeden wjazd bez”o redni dla drogi
wewnętrznej, obs ugującej ”oszczególne nieruchomo ciŁ
c) na teren 5 PU
z planowanej ulicy dojazdowej KŚŚ i istniejącej KŚW;
2) do”uszcza się ”arcelację terenów na dzia ki
nie mniejsze ni 0,5 ha z zachowaniem warunków okre lonych w § 9;
3) w granicach terenów nale y zlokalizować
”arkingi zgodnie ze wska nikami okre lonymi
w § 25, niezbędne urządzenia infrastruktury
technicznej oraz ziele towarzyszącą, w tym
obowiązkowo ziele
izolacyjną wzd u granic
z terenami MN, RM, RO i KDW, a na terenie 4PU
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”o o onym ”rzy ulicy KŚG(KŚL)
drogę wewnętrzną, o której mowa w ”ktŁ1 litŁ b ;
4) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 10;
5) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m
mierząc od linii rozgraniczającej
drogi KDG i KDG(KDZ) z dopuszczeniem mniejszej
odleg o ci dla urządze komunikacji samochodowej,
b) 20 m - mierząc od linii rozgraniczającej drogi KDG(KDL),
c) 5 m - mierząc od linii rozgraniczającej drogi
KDL i KDD;
6) wysoko ć budynków do dwóch 2 kondygnacji nadziemnych.
4. Na terenie 3PU(KS) nale y zachować wymagane odleg o ci od istniejących na tym terenie
oraz terenie sąsiednim (G) urządze i sieci gazowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ
§ 41.1. Wyznacza się tereny obiektów ”rodukcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów,
oznaczone na rysunku planu symbolem 6PU,
obejmujące tereny istniejącej zabudowy ”rodukcyjno sk adowejŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną i sk adową
oraz us ugi techniczne i komunalne z nastę”ującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) us ugi handlowe i inne us ugi komercyjne
nie kolidujące z ”odstawowym ”rzeznaczeniem
terenu,
b) ada”tację istniejącej funkcji mieszkaniowej,
c) lokalizację mieszka w a cicieli zak adów,
w formie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,
d) na terenie z dodatkowym symbolem (MN)
wydzielenie dwóch dzia ek mieszkaniowych jednorodzinnych, zgodnie z rysunkiem planu, dla
których nale y stosować zasady zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu 2MN;
e) na terenie z dodatkowym symbolem (MW)
alternatywnie
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dla której nale y stosować zasady zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu
1MW;
2) planowana dzia alno ć ”owinna od”owiadać
kryteriom dzia alno ci nieucią liwejŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących ulic;
2) do”uszcza się ”arcelację terenów ”od warunkiem za”ewnienia w ”rojekcie ”odzia u dostę”no ci
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komunikacyjnej do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u bez”o rednio
z istniejących ulic; wyklucza się ”odzia y w celu
wydzielenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z wy ączeniem dzia ek o których mowa
w ustŁ 2 ”kt 1 litŁ d ;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
4) w granicach dzia ek budowlanych nale y
zlokalizować ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi
w § 25 oraz ziele towarzyszącą, w tym ziele
izolacyjną wzd u granic z terenami MN i MW,
oraz estetyczne os ony terenów sk adowych;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 20;
6) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m
mierząc od linii rozgraniczającej
drogi KDZ,
b) 5 m - mierząc od linii rozgraniczającej drogi
KDL i KDD;
7) dla projektowanych i nadbudowywanych
budynków ustala się wysoko ć:
a) budynki ”rodukcyjne, sk adowe, handlowe 1 kondygnacja nadziemna,
b) budynki towarzyszące (administracyjne, socjalne, mieszkalne)
do 3 kondygnacji nadziemnych;
8) ”rzy modernizacji istniejących i budowie
nowych obiektów nale y stosować trwa e i estetyczne materia y wyko czenioweŁ
§ 42.1. Wyznacza się tereny obiektów ”rodukcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów,
oznaczone na rysunku planu symbolami 7PU,
8PU, obejmujące tereny istniejącej zabudowy
”rodukcyjnej i sk adowejŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną, sk adową
oraz us ugi techniczne z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) inne us ugi komercyjne, związane z ”rowadzoną na tym terenie dzia alno cią ”rodukcyjną,
sk adową i us ugową,
b) na terenie 7PU us ugi trans”ortowe,
c) na terenie 8PU us ugi handlowe;
2) wyklucza się dzia alno ć ucią liwąŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących ulic;
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2) dopuszcza się ”arcelację terenów ”od warunkiem za”ewnienia w ”rojekcie ”odzia u dostę”no ci komunikacyjnej do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u
bez”o rednio z istniejących ulic;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu i zmianie s”osobu u ytkowania zgodnie
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu;
4) w granicach dzia ek budowlanych nale y zlokalizować ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych
zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25 oraz
ziele towarzyszącą;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 80,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 10;
6) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 5 m, mierząc od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ i KŚZ;
7) dla projektowanych i przebudowywanych
budynków ustala się wysoko ć do 3 kondygnacji
nadziemnych.
§ 43.1. Wyznacza się teren obiektów ”rodukcyjnych, us ugowych, sk adów i magazynów,
dzia alno ci gos”odarczej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 9PU, obejmujący teren istniejącej
zabudowy gospodarczej i teren niezabudowany.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od dzia alno ć ”rodukcyjną, sk adową
oraz us ugi techniczne z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się inne us ugi komercyjne związane z ”rowadzoną na tym terenie dzia alno cią
”rodukcyjną, sk adową i us ugową,
2) wyklucza się dzia alno ć ucią liwąŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z ulicy Wygoda;
2) do”uszcza się:
a) ”arcelację terenu na dzia ki nie mniejsze ni
0,5 ha z zachowaniem warunków okre lonych w § 9;
b) wydzielenie
jako odrębnej nieruchomo ci
drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem ”lanu,
”od warunkiem dostosowania ciany istniejącego
budynku, le ącej w granicy ”lanowanej drogi, do
warunków wymaganych dla ciany oddzielenia
”rzeciw”o arowego lub rozbiórki tego budynku;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
4) zagos”odarowanie niezabudowanej czę ci
terenu nale y ”od”orządkować istniejącemu
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ukszta towaniu ”owierzchni terenu, ograniczając
jej ”rzekszta cenia do niezbędnego minimum;
5) w granicach dzia ek budowlanych nale y
zlokalizować:
a) ”arkingi z ilo cią miejsc postojowych zgodnie
ze wska nikami okre lonymi w § 25, od”owiednią
do ”lanowanej liczby ”racowników i ”rzewidywanej
liczby klientów,
b) ziele towarzyszącą, w tym ziele izolacyjną wzd u granic od strony terenów 5MN;
6) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ% zabudowanej ”owierzchni dzia ki - 75,
b) min. % powierzchni biologicznie czynnej - 15;
7) dla nowej zabudowy ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy jak na rysunku ”lanu;
8) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków do 7 m; do”uszcza się obiekty wy sze tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi.
§ 44.1. Wyznacza się nowe tereny zabudowy
rzemie lniczej oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MP, 1MP.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zak adami rzemie lniczymi ”rowadzącymi
dzia alno ć nieucią liwąŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących i ”lanowanych ulic;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem terenu;
3) do”uszcza się ”odzia y na dzia ki budowlane
zgodnie z rysunkiem ”lanu lub w inny s”osób, z zachowaniem warunków o których mowa w ”kt 1 i 4;
4) dla nowych dzia ek budowlanych ustala się
”owierzchnię od”owiednio do ”otrzeb, lecz nie
więcej ni 3000 m2;
5) dla nowych budynków ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrze eniem ”kt 6:
a) 10 m od linii osi ulic KDD,
b) 20 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ,
6) na terenie 1MP obowiązują linie zabudowy
okre lone na rysunku ”lanu, ”rzy czym ”ierwsza
linia jest linią zabudowy nie”rzekraczalną, natomiast druga linia okre la najmniejszą do”uszczalną odleg o ć zabudowy warsztatowej od granicy
z terenem 2MN;
7) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą ulic
a linią zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami,
dojazdami i parkingami przeznaczyć na urządzenie
zieleni ozdobnej;
8) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów zgodnie ze

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 30

– 1571 –

wska nikami okre lonymi w § 25 wliczając miejsca gara owe;
9) maksymalny wska nik ”owierzchni zabudowy dla dzia ki budowlanej:
a) na terenie 1MP 50,
b) na ”ozosta ych terenach MP 60;
10) minimalny wska nik ”owierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenie 1MP - 30,
b) na ”ozosta ych terenach MP - 20;
11) wysoko ć budynków jedna kondygnacja
nadziemna nie wliczając ”oddaszy, które mo na
dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowych;
12) ”oziom ”osadzki ”arterów do 60 cm ”owy ej naturalnego ”oziomu terenu ”rzy wej ciu
g ównym do budynku;
13) dla dachów w budynkach mieszkalnych
ustala się:
a) kszta t
dwu lub czterospadowy, wysoki,
symetryczny, o nachyleniu ”odstawowych ”o aci
35º - 45º,
b) do”uszcza się dowolne do wietlenie ”oddaszy na d ugo ci nie ”rzekraczającej ”o owy d ugoci ”o aci dachowej,
Rozdzia 2
Tereny zabudowy us ugowejŁ
§ 45.1. Wyznacza się nowe tereny us ug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami - 1UKp(KS) i 2UKp(US).
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od us ugi s u ące w szerokim zakresie
obs udze ”odró nych, w tym: handlu, gastronomii, us ugi noclegowe i inne turystyczne z dopuszczeniem:
1) us ug motoryzacyjnych od”owiadających
kryteriom dzia alno ci nieucią liwej;
2) lokalizacji mieszka w a cicieli ”rowadzących na tych terenach dzia alno ć gos”odarczą,
w formie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego;
3) na terenie 1UKp(KS) lokalizacji stacji paliw;
4) na terenie 2UKp(US)
lokalizacji obiektów
i urządze rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących dróg KŚG, zgodnie
z warunkami okre lonym ”rzez zarządcę drogi;
2) do”uszcza się ”arcelację terenów z zachowaniem warunków okre lonych w § 9; wyklucza
się ”odzia y w celu wydzielenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) w granicach terenów nale y urządzić ”arkingi
z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25 oraz ziele izolacyjną na
granicy terenu 2UKp(US) z terenem RM;
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4) dla terenu 1UK”((KS) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 40,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 30;
5) dla terenu 2UK”(US) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy
30, nie wliczając ”owierzchni zbiorników wodnych,
b) minŁ wska nik powierzchni biologicznie
czynnej
40, nie wliczając ”owierzchni zbiorników wodnych;
6) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy
20 m mierząc od osi dróg KŚG; ustalenie nie dotyczy urządze s u ących obs udze ruchu, które
nale y lokalizować w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
7) wysoko ć budynków
do 2 kondygnacji
nadziemnych, nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowych;
8) obiekty, o których mowa w ustŁ 2, ”owinny
być estetyczne, z trwa ych materia ów, wyklucza
się zabudowę ty”u kioski, baraki, budynki gos”odarcze, gara e wolnostojące it”Ł
4. Na terenie 1UK”(KS) nale y zachować wymagane odleg o ci od istniejącego na tym terenie
gazociągu, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ
5. W ”rojekcie stacji ”aliw, o której mowa
w ustŁ 2 ”kt 3, nale y zastosować rozwiązanie
techniczne izolacji zbiorników ”aliw ” ynnych
za”ewniające ”e ną ochronę ”rzed zanieczyszczeniem wód ”odziemnychŁ
6. W pomieszczeniach przeznaczonych na stay ”obyt ludzi nale y stosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 5Ł
§ 46.1. Wyznacza się nowy teren us ug komercyjnych turystycznych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 3UKp.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od us ugi związane z obs ugą turystyczną, w tym us ugi noclegowe, gastronomiczne,
handlowe, rekreacji i wypoczynku oraz inne
wzbogacające ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu,
z do”uszczeniem lokalizacji mieszka w a cicieli
”rowadzących na tym terenie dzia alno ć us ugową, w formie lokalu mieszkalnego lub budynku
jednorodzinnego.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1 ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazd z ulicy Kra”kowickiej za ”o rednictwem wewnętrznej drogi dojazdowej KŚW;
2) w granicy terenu nale y urządzić ”arkingi,
z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska ni-
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kami okre lonymi w § 25 oraz ziele izolacyjną
wzd u granicy terenu z zabudową mieszkaniową
oraz od strony autostrady;
3) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla terenu:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 40,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 40;
4) w zasięgu wystę”owania gruntów organicznych nale y urządzić ziele towarzyszącą bez
zabudowy;
5) ”rzy lokalizacji obiektów budowlanych naley zachować odleg o ci od istniejącego gazociągu
okre lone w ”rze”isach odrębnych,
6) wysoko ć budynków do trzech kondygnacji
nadziemnych;
7) zabudowa, o której mowa w ustŁ 2 ”owinna być estetyczna, z trwa ych materia ów, wyklucza się zabudowę ty”u kioski, baraki, budynki
gos”odarcze, gara e wolnostojące it”Ł
§ 47.1. Wyznacza się teren us ug komercyjnych handlowych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 4UKh, obejmujący teren istniejących
obiektów handlowych i teren niezabudowanyŁ
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi handlowe z do”uszczeniem:
1) us ug u yteczno ci ”ublicznej niekolidujących z podstawowym i dopuszczonym w pkt 2
przeznaczeniem terenu,
2) funkcję mieszkaniową w budynkach z us ugami w parterze.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących ulic;
2) do”uszcza się ”arcelację terenu, ”od warunkiem za”ewnienia w ”rojekcie ”odzia u dostę”no ci komunikacyjnej do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u
bez”o rednio z istniejących ulic;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem zasad
obowiązujących na obszarze objętym ochroną
konserwatorską, okre lonych w § 21;
4) dla nowych budynków ustala się linie zabudowy nastę”ująco:
a) przy ulicy KDD ustala się nie”rzekraczalną
linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) przy ulicy KDG(KDL) linię istniejącej zabudowy ustala się jako linię zabudowy nie”rzekraczalną;
5) w granicy terenu nale y urządzić ”arking
(zalecaną lokalizację wskazano na rysunku ”lanu)
oraz urządzić ziele ozdobną ”omiędzy linią zabudowy i liniami rozgraniczającymi ulic, na ”o-
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wierzchniach nie przeznaczonych pod parkingi,
doj cia i dojazdy;
6) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 20;
7) wysoko ć zabudowy do dwóch kondygnacji
nadziemnych nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać dla celów u ytkowych;
8) zabudowa o której mowa w ustŁ 2 ”owinna
być estetyczna, z trwa ych materia ów, wyklucza
się zabudowę ty”u kioski, baraki, budynki gos”odarcze, gara e wolnostojące it”Ł
4. Przy remontach, przebudowie oraz wymianie zabudowy usytuowanej w pierwszej linii ulicy
Strzeleckiej nale y, dla ”omieszcze ”rzeznaczonych na sta y ”obyt ludzi, zastosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny
ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17
pkt 5.
§ 48.1. Wyznacza się tereny us ug komercyjnych w zes”o ach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 5UKh, 6UKh i 7UKh
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od us ugi towarzyszące funkcji mieszkaniowej.
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących ulic;
2) do”uszcza się ”arcelację terenu 6UKh ”od
warunkiem za”ewnienia w ”rojekcie ”odzia u
dostę”no ci komunikacyjnej do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u
bez”o rednio z istniejących ulic; wyklucza się
”arcelację ”ozosta ych terenów;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z przeznaczeniem terenu;
4) zagos”odarowanie terenu 6UKh nale y ”owiązać funkcjonalnie i przestrzennie z przylegającym terenem zieleni i obiektem zabytkowym;
5) w granicach terenów nale y urządzić ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w § 25 oraz ziele
ozdobną na ”owierzchniach biologicznie czynnych;
6) dla nowej zabudowy obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 50,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 20;
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7) wysoko ć zabudowy
jedna kondygnacja
nadziemna nie wliczając ”oddaszy, które mo na
wykorzystać dodatkowo do celów u ytkowych;
8) obiekty, o których mowa w ustŁ 2, powinny
być estetyczne, z trwa ych materia ów;
9) wyklucza się zabudowę ty”u kioski, baraki
itp.;
10) dla nowej zabudowy obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg o ci 10 m od
linii rozgraniczającej ulicy KŚZ i 5 m od linii rozgraniczających ulic KŚŚŁ
§ 49.1. Wyznacza się tereny us ug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami
8 UKh i 9 UKh obejmujące teren istniejącej zabudowy us ugowej i teren niezabudowany
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi handlu z do”uszczeniem:
1) innych us ug u yteczno ci ”ublicznej uzu”e niająco lub alternatywnie;
2) na terenie 8UKh
lokalizacji mieszkania
w a ciciela ”rowadzącego na tym terenie dzia alno ć us ugową, w formie lokalu mieszkalnego lub
budynku jednorodzinnego.
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących ulic;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie oraz
uzu”e nianiu o obiekty i urządzenia zgodnie z ”odstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
3) do”uszcza się ”arcelację terenu 9UKh z zachowaniem warunków okre lonych w § 9 oraz
zachowaniem ciągu ”ieszego ączącego ulŁ Krapkowicką z ulicą Wyzwolenia; wyklucza się ”arcelację terenu 8UKh;
4) w przypadku etapowej zabudowy terenu
9UKh wymagane uwzględnienie w ”oszczególnych projektach zagos”odarowania terenułdzia ek
budowlanych ”owiąza z elementami zagos”odarowania terenu zrealizowanymi wcze niej na
dzia kach sąsiednich, w szczególno ci z ciągami
komunikacji ”ieszej i ko owej, ”arkingami i uk adami zieleni;
5) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy
okre lone na rysunku ”lanu;
6) w granicach terenów nale y urządzić:
a) ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25,
b) ziele ozdobną ”omiędzy linią zabudowy i liniami rozgraniczającymi ulic, na powierzchniach nie
”rzeznaczonych ”od ”arkingi, doj cia i dojazdy,
c) ziele izolacyjną wzd u granic terenami
MN, MU, RO;
7) dla terenu 8UKh obowiązują nastę”ujące
wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 50,
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b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 20;
8) dla terenu 9UKh obowiązują nastę”ujące
wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy 50
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej 25;
9) wysoko ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych;
10) zabudowa, o której mowa w ustŁ 2, ”owinna być estetyczna, z trwa ych materia ów,
wyklucza się zabudowę ty”u kioski, baraki it”Ł
§ 50.1. Wyznacza się teren us ug komercyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem
10UKu, obejmujący teren istniejących obiektów
us ugowych i tereny niezabudowaneŁ
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi komercyjne u yteczno ci ”ublicznej z dopuszczeniem:
1) us ug ”ublicznych u yteczno ci ”ublicznej;
2) funkcji mieszkaniowej w budynkach z us ugami w parterze.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z bez”o rednio istniejących ulic;
2) do”uszcza się ”arcelację terenu, ”od warunkiem za”ewnienia w ”rojekcie ”odzia u dostę”no ci komunikacyjnej do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u
bez”o rednio z istniejących ulic;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, ”rzebudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz
zmianie s”osobu u ytkowania zgodnie z ”odstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu,
z uwzględnieniem zasad ochrony zabytków i zasad obowiązujących na obszarze objętym ochroną
konserwatorską okre lonych w § 21 i 22;
4) obowiązują linie zabudowy okre lone na rysunku planu;
5) w granicach dzia ek budowlanych nale y
urządzić:
a) ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25,
b) ziele ozdobną ”omiędzy linią zabudowy
i liniami rozgraniczającymi ulic, na ”owierzchni
nie ”rzeznaczonej ”od ”arkingi, doj cia i dojazdy;
6) dla nowej zabudowy obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 20;
7) wysoko ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych;
8) zabudowa, o której mowa w ustŁ 2, ”owinny być estetyczna, z trwa ych materia ów, wyklucza się zabudowę ty”u kioski, baraki it”Ł;
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9) do”uszcza się lokalizację w granicach dziaek budynków gos”odarczych i ”omocniczychŁ
§ 51.1. Wyznacza się nowe tereny us ug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 11UKu, 12UKu(KS).
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi komercyjne u yteczno ci ”ublicznej, z dopuszczeniem:
1) ”ublicznych us ug u yteczno ci ”ublicznej;
2) na terenie 12UKu(KS)
uzu”e niająco lub
alternatywnie ”arkingu ogólnodostę”negoŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagospodarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z ulicy dojazdowej KDD;
2) do”uszcza się ”arcelację terenów z zachowaniem nastę”ujących warunków:
a) teren 11 UKu wymagane zachowanie warunków okre lonych w § 9,
b) teren 12UKu(KS) wymagane zapewnienie
w ”rojekcie ”odzia u dostę”no ci komunikacyjnej
do wszystkich nieruchomo ci ”owsta ych w wyniku tego ”odzia u bez”o rednio z ulicy dojazdowej KDD;
3) nową zabudowę nale y lokalizować w nawiązaniu do sąsiadujących terenów ”ublicznych,
tjŁ ciągu ”ieszego KŚP i ”lacu ”ublicznego 3KP
oraz terenu zieleni 2Z(UK), elewacjami reprezentacyjnymi od strony ”lacu i ciągu ”ieszego,
z zachowaniem linii zabudowy okre lonych na
rysunku planu;
4) w przypadku zabudowy etapowej, wymagane
uwzględnienie w ”oszczególnych ”rojektach zagos”odarowania dzia ek budowlanych ”owiąza
z elementami zagospodarowania terenu zrealizowanymi wcze niej na dzia kach sąsiednich, w szczególno ci z ciągami komunikacji ”ieszej i ko owej,
”arkingami i uk adami zieleni;
5) wyklucza się ogrodzenia od strony ”lacu
3KP i ciągu ”ieszego KŚP;
6) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy
w odleg o ci 5 m od linii rozgraniczającej ”lanowanej ulicy KDD i 10 m od linii rozgraniczającej
ulicy KDG(KDL);
7) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik zabudowanej ”owierzchni
dzia ki - 90,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 10;
8) architektura nowej zabudowy ”owinna mieć
charakter ródmiejski (re”rezentacyjny) i harmonizować z architekturą otaczającej zabytkowej zabudowy;
9) wysoko ć budynków usytuowanych w liniach zabudowy okre lonych na rysunku ”lanu
nie mniej ni 2 i nie więcej ni 3 kondygnacje
nadziemne, ”rzy czym w granicach ka dego tere-
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nu dla tych budynków obowiązuje taka sama
wysoko ć elewacji frontowych; w g ębi terenu
11UKu do”uszcza się 1 kondygnację;
10) dachy budynków usytuowanych w liniach
zabudowy okre lonych na rysunku ”lanu wysokie, ”rzy czym w granicach ka dego terenu dachy
muszą mieć jednakową formę, kierunek g ównej
kalenicy dachu, rodzaj ”okrycia, wysoko ć dolnej
krawędzi ”odstawowych ”o aci oraz wysoko ć
kalenicy; w g ębi terenu 11UKu dachy jak wy ej
lub ” askie;
11) wyklucza się lokalizację kiosków, baraków, budynków gos”odarczych, gara y wolnostojących i innych obiektów mogących niekorzystnie w” ynąć na estetykę terenu;
12) do”uszcza się eta”ową zabudowę terenu
11UKu.
4. Na terenie 11UKu nale y w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na sta y ”obyt ludzi zastosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny ha as komunikacyjny (kolejowy)
zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 5Ł
§ 52.1Ł Wyznacza się teren us ug komercyjnych,
oznaczony na rysunku planu symbolem 13UKu.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi hotelowe z towarzyszącą gastronomią, s”e niające kryteria dzia alno ci nie
kolidującej z funkcją mieszkaniowąŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących ulic;
2) wyklucza się ”arcelację terenu;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie oraz
uzu”e nianiu o obiekty i urządzenia zgodnie
z podstawowym przeznaczeniem terenu; wyklucza się lokalizację nowych budynków:
4) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy
w odleg o ci 5 m od linii rozgraniczającej istniejących ulic;
5) w granicy terenu nale y za”ewnić miejsca
”arkingowe zgodnie ze wska nikami okre lonymi
w § 25,
6) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla terenu:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 60,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 10;
7) wysoko ć zabudowy do trzech kondygnacjiŁ
§ 53.1. Wyznacza się tereny us ug ”ublicznych o wiaty, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 1UPo, 2UPo, 3UPo i 4UPo, obejmujące
tereny istniejących szkó (gimnazjum i szkó ”odstawowych) oraz przedszkola.
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2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia z dopuszczeniem:
1) funkcji s”ortowej jako uzu”e nienie funkcji
podstawowej - na terenach 1UPo, 2UPo, 3UPo,
2) funkcji mieszkaniowej wy ącznie w ”ostaci
mieszka s u bowychŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy istniejące;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie oraz
uzu”e nianiu o obiekty i urządzenia zgodnie
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu, z uwzględnieniem zasad ochrony zabytków okre lonych w § 20 i 21;
3) przy modernizacji i ”rzebudowie istniejącej
zabudowy nale y zachować jej formę i charakter
a architektura nowej zabudowy powinna nawiązywać charakterem do zabudowy istniejącej;
4) dla nowych budynków obowiązuje nie”rzekraczalna linia zabudowy stanowiąca ”rzed u enie
linii zabudowy istniejącej na tych terenachŁ
4. Przy modernizacji, przebudowie oraz uzu”e nianiu zabudowy na terenach 1 UPo i 2 UPo
nale y w ”omieszczeniach lekcyjnych i ”rzeznaczonych na sta y ”obyt ludzi zastosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny
ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17
pkt 5.
§ 54.1. Wyznacza się teren us ug ”ublicznych,
oznaczony na rysunku planu symbolem 5 UPu,
obejmujący teren istniejących obiektów ”ublicznych, w tym Urzędu Miejskiego, Stra y Po arnej
i in.
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia
z dopuszczeniem:
1) us ug komercyjnych u yteczno ci ”ublicznej,
jako uzu”e nienie ”odstawowej funkcji terenu,
2) funkcji mieszkaniowej w budynkach z us ugami w parterze.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy istniejące;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie oraz
zmianie s”osobu u ytkowania, zgodnie z dotychczasowym oraz dopuszczonym przeznaczeniem
terenu, z uwzględnieniem zasad ochrony zabytków okre lonych w § 20 i 21;
3) przy rozbudowie i lokalizacji nowej zabudowy obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 75,
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b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 15;
4) w ”rzy”adku remontów lub ”rzebudowy
obiektów nie będących zabytkami nale y zachować ich formę architektoniczną i charakter;
5) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków do 3 kondygnacji nie licząc ”oddaszy,
które mo na wykorzystać dodatkowo na cele
u ytkowe;
6) nale y utrzymać dotychczasowe ”rzeznaczenie ogólnodostę”nego terenu ”omiędzy istniejącą zabudową a linią rozgraniczającą ulicy Krapkowickiej.
4. Przy modernizacji i ”rzebudowie budynków
w pierwszej linii zabudowy przy ul. Krapkowickiej
nale y w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na
sta y ”obyt ludzi zastosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 5Ł
§ 55.1. Wyznacza się nowe tereny us ug ”ublicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem
6 UPu(UKu).
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od ”ubliczne us ugi u yteczno ci ”ublicznej z dopuszczeniem:
1) komercyjnych us ug o wiaty, nauki, kultury,
o”ieki zdrowotnej, o”ieki s”o ecznej i socjalnej,
w tym sz”ital lub dom o”ieki s”o ecznej;
2) innych us ug komercyjnych związanych
z ”rowadzoną na tym terenie ”odstawową i do”uszczoną w ”kt 1 dzia alno cią us ugową,
3) funkcję mieszkaniową wy ącznie w formie
mieszka s u bowychŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazd z ulicy Szkolnej,
2) w granicach terenu nale y ”rzewidzieć ”arkingi z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w § 25, ziele ozdobną
i rekreacyjną ”owiązaną funkcjonalnie i kom”ozycyjnie z zielenią ”lanowanego ”arku 4ZPz oraz
ciąg ”ieszy ączący ulicę Szkolną z ”lanowanym
parkiem,
3) do”uszcza się ”arcelację terenu z zachowaniem warunków okre lonych w § 9 w ączając
drogę wewnętrzną do drogi ”ublicznej KŚŚ
w s”osób ”okazany na rysunku ”lanu;
4) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik powierzchni zabudowy - 50,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 30;
5) obowiązuje nie”rzekraczalna linia zabudowy
w odleg o ci 5 m od linii rozgraniczającej ulicy KŚŚ;
6) wysoko ć budynków do 3 kondygnacji nadziemnych nie licząc ”oddaszy, które mo na wykorzystać dodatkowo na cele u ytkoweŁ
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7) wyklucza się lokalizację kiosków, baraków,
budynków gos”odarczych, gara y wolnostojących i innych obiektów mogących niekorzystnie
w” ynąć na estetykę terenuŁ
§ 56.1. Wyznacza się teren us ug wyznaniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem
7UPw, obejmujący teren istniejącego ko cio a
katolickiego.
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia,
z do”uszczeniem funkcji mieszkaniowej wy ącznie
w formie mieszka s u bowych, ”rzy zachowaniu
odleg o ci 50 m od czę ci cmentarza ”rzewidzianej na kwatery grzebalne.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy istniejące;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie i rozbudowie zgodnie z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) do”uszcza się lokalizację jednego budynku
towarzyszącego mieszkalno-administracyjnego;
4) wysoko ć budynku towarzyszącego do
2 kondygnacji nadziemnych nie licząc ”oddasza,
które mo na dodatkowo wykorzystać do celów
u ytkowych,
5) ustala się linię nie”rzekraczalną linię zabudowy okre loną na rysunku ”lanu;
6) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla terenu:
a) max. wska nik ”owierzchni zabudowy - 50,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej 30.
§ 57.1. Wyznacza się teren us ug ”ublicznych,
oznaczony na rysunku planu symbolem 8UPu,
obejmujący teren istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej, w tym ko cio ów, ”rzedszkola i zabudowy
mieszkaniowej.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od ”ubliczne us ugi u yteczno ci ”ublicznej z dopuszczeniem:
1) komercyjnych us ug u yteczno ci ”ublicznej
nie kolidujących z funkcją wyznaniową;
2) zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy istniejące;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, ”rzebudowie, rozbudowie, uzu”e nianiu,
wymianie oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z podstawowym oraz dopuszczonym
”rzeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zabytków i zasad obowiązujących na
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obszarze objętym ochroną konserwatorską, okrelonych w § 20 i 21;
3) linię istniejącej zabudowy na ”oszczególnych nieruchomo ciach ustala się jako linię zabudowy nie”rzekraczalną;
4) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków do 3 kondygnacji nadziemnych;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 50,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 30.
§ 58.1. Wyznacza się ”ubliczny teren rekreacji
oznaczony na rysunku planu symbolem UP(r),
obejmujący teren by ego ukopu.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od urządzenia rekreacyjne z nastę”ującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się:
a) budynki towarzyszące urządzeniom rekreacyjnym,
b) funkcję handlową i gastronomiczną w budynkach, o których mowa w litŁ a, jako uzu”e nienie funkcji podstawowej, z wykluczeniem wolnostojących budynków us ugowych,
c) lądowisko dla heliko”terów s u b ratowniczych
2) co najmniej 80% powierzchni terenu powinna być ”rzeznaczona na terenowe urządzenia
sportowe i rekreacyjne oraz ziele , w tym ziele
le ną o charakterze ”arkowym, bez zabudowy,
3) wyklucza się likwidację istniejących zalesie Ł
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazd z ulicy Bagiennej istniejącą drogą
wewnętrzną KŚW;
2) w granicach terenu nale y urządzić ”arking
z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25;
3) wyklucza się ”arcelację terenu;
4) budynki nale y sytuować:
a) w odleg o ci od istniejących skar” za”ewniającej ich stabilno ć ”odczas robót budowlanych;
b) w odleg o ci od autostrady zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
5) wysoko ć budynków 1 kondygnacja nadziemna.
§ 59.1. Wyznacza się teren s”ortu i rekreacji,
oznaczony na rysunku planu symbolem US(ZP),
obejmujący tereny istniejących obiektów s”ortowych i rekreacyjnych, w tym stadionu i basenów,
oraz tereny niezabudowane.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od obiekty i urządzenia s”ortowe i rekre-
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acyjne z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się funkcję mieszkaniową wyącznie w formie mieszka s u bowych, z wykluczeniem wolnostojących budynków jednorodzinnych;
2) do”uszcza się funkcję handlową i gastronomiczną, jako uzu”e nienie funkcji ”odstawowej,
z wykluczeniem wolnostojących obiektów handlowych;
3) co najmniej 50% powierzchni terenu powinna być ”rzeznaczona na terenowe urządzenia
s”ortowe i rekreacyjne oraz ziele ”arkową, bez
zabudowy.
3. Śla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących ulic;
2) istniejące zainwestowanie mo e ”odlegać
wymianie, przebudowie, rozbudowie i zmianie
s”osobu u ytkowania zgodnie z ”odstawowym
i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
3) w granicach terenu nale y urządzić ”arkingi
z ilo cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25, oraz ziele izolacyjną
wzd u granic z terenami zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rysunkiem planu;
4) do”uszcza się ”arcelację terenu z zachowaniem warunków okre lonych w § 9 oraz wydzielanie dzia ek ”od ”arkingi ogólnodostę”ne;
5) w przypadku zabudowy etapowej, wymagane uwzględnienie w ”oszczególnych ”rojektach
zagos”odarowania terenów ”owiąza z elementami zagospodarowania terenu zrealizowanymi
wcze niej na dzia kach sąsiednich, w szczególnoci z ciągami komunikacji ”ieszej i ko owej, ”arkingami i uk adami zieleni;
6) dla nowych budynków ustala się linie zabudowy nastę”ująco:
a) przy ulicy KDL ustala się nie”rzekraczalną
linię zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanów,
b) przy ulicy KDZ ustala się nie”rzekraczalną
linię zabudowy w odleg o ci 10 m od linii rozgraniczającej ulicy;
7) dla nowych budynków obowiązuje wysoko ć do 2 kondygnacji nadziemnych;
8) dachy dwu lub czterospadkowe o nachyleniu g ównych ”o aci 30o
45o lub mansardowe
z dowolnym s”osobem do wietle ”oddasza,
”rzy czym do wietlenia nie mogą ”rzekraczać
50% d ugo ci ”o aci dachowej w której są
umieszczone
Rozdzia 3
Tereny zabudowy mieszkaniowej.
§ 60.1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowo
us ugowej, oznaczone na rysun-
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ku planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU
obejmujące istniejącą zabudowę wzd u ulicy Kra”kowickiej i Strzeleckiej oraz fragment istniejącej
zabudowy przy ulicy Nowej.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz us ugi u yteczno ci ”ublicznej z dopuszczeniem:
1) ączenia funkcji mieszkaniowej i us ugowej
w granicach jednej dzia ki budowlanej,
2) na terenach 3MU
ada”tacji istniejących
budynków gos”odarczych na zak ady rzemie lnicze nieucią liwe lub magazyny,
3) zachowania istniejącej dzia alno ci us ugowej, produkcyjnej i technicznej, niezgodnej z podstawowym i dopuszczonym w pkt 1 i 2 przeznaczeniem terenu, je li dzia alno ć ta nie ”owoduje
”rzekroczenia standardów jako ci
rodowiska
”oza terenem zak adu; ”rze”isy § 17 ”kt 3 stosuje się od”owiednio
4) urządzania i wydzielania ”arkingów ”ublicznych.
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy bez”o rednio z istniejących ulic;
2) do”uszcza się wydzielanie dzia ek budowlanych:
a) ”rzylegających do istniejących ulic;
b) w drugiej linii zabudowy wy ącznie z w asnym dojazdem - dopuszczenie nie dotyczy obszaru objętego ochroną konserwatorską;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem od”owiednich zasad kszta towania zabudowy, okre lonych
w pkt 7-13, oraz zasad obowiązujących na obszarze objętym ochroną konserwatorską i zasad
ochrony zabytków okre lonych w § 20 i 21;
4) dla nowych budynków ustala się linie zabudowy nastę”ująco:
a) linie zabudowy okre lone na rysunku ”lanu
są liniami zabudowy obowiązującymi,
b) na ”ozosta ych dzia kach obowiązuje linia
zabudowy stanowiąca ”rzed u enie linii zabudowy
budynku sąsiedniego, ”o o onego w większej
odleg o ci od ulicy;
5) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25, wliczając miejsca gara owe;
6) przy lokalizowaniu nowej zabudowy na terenie 1MU obowiązują nastę”ujące wska niki
urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 45,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 45;
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7) przy lokalizowaniu nowej zabudowy na terenie 2MU obowiązują nastę”ujące wska niki
urbanistyczne dla dzia ek budowlanych :
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy 70,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej 20;
8) przy lokalizowaniu nowej zabudowy na terenie 3MU obowiązują nastę”ujące wska niki
urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy 60,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej 30;
9) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami, dojazdami i parkingami, przeznaczyć na urządzenie
zieleni ozdobnej;
10) dla terenu 1MU ustala się nastę”ujące dodatkowe zasady kszta towania zabudowy, je li
z zasad ochrony zabytków nie wynika inaczej:
a) wysoko ć nowych i nadbudowywanych budynków mieszkalnych 2 kondygnacje nadziemne
nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo
wykorzystać do celów u ytkowych,
b) nowe dachy wysokie, symetryczne, dwu
lub czterospadowe o nachyleniu podstawowych
”o aci 35º- 45º oraz mansardowe, z g ówną kalenicą równoleg ą do frontu dzia ki; do”uszcza się
inne w nawiązaniu do budynku sąsiedniego,
c) nowe i przebudowywane budynki mieszkalne ”owinny charakterem nawiązywać do istniejącej na tym terenie zabudowy willowej,
d) budynki us ugowe ”owinny gabarytami i formą architektoniczną nawiązywać do sąsiednich
budynków mieszkalnych,
e) do”uszcza się lokalizację ”rzy ka dym budynku mieszkalnym jednego budynku gospodarczego lub gara u lub gos”odarczo - gara owego, z nastę”ującymi warunkami:
- ”owierzchnia zabudowy nie większa ni 50 m2,
- wysoko ć jedna kondygnacja o wymiarach
w wietle do 2,4 m,
- poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem
terenu,
- forma architektoniczna dostosowana do formy budynku mieszkalnego;
11) dla terenu 2MU ustala się nastę”ujące dodatkowe zasady kszta towania zabudowy, je li
z zasad ochrony zabytków nie wynika inaczej:
a) wysoko ć nowych i nadbudowywanych budynków 2-3 kondygnacje nadziemne, nie licząc
”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać
do celów u ytkowych;
b) nowe i przebudowywane budynki powinny
formą i charakterem nawiązywać do istniejących
na tym terenie kamienic,
c) do”uszcza się lokalizację gara y towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, ”od warunkiem zachowania w granicach dzia ki budowlanej
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co najmniej 25% powierzchni biologicznie czynnej,
d) wyklucza się lokalizację nowych budynków
gospodarczych;
12) dla terenu 3MU ustala się nastę”ujące dodatkowe zasady kszta towania zabudowy, je li
z zasad ochrony zabytków nie wynika inaczej:
a) wysoko ć nowych i nadbudowywanych budynków
1 kondygnacja nadziemna, nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać na cele u ytkowe; do”uszcza się 2 kondygnacje, nie licząc ”oddasza, tylko w nawiązaniu
do budynku sąsiedniego,
b) do”uszcza się ada”tację istniejącej zabudowy gos”odarczej rolniczej na gara e do dwóch
stanowisk oraz na dzia alno ć us ugową i rzemie lniczą, o której mowa w ustŁ 2Ł
4. Przy remontach i przebudowie oraz budowie
nowych budynków z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na sta y ”obyt ludzi usytuowanych w ”ierwszej linii zabudowy ulic Krapkowickiej i Strzeleckiej,
nale y zastosować rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnormatywny ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 5Ł
§ 61.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo
us ugowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 4MU obejmujący teren by ego
browaru wraz sąsiadującą zabudową mieszkaniową wielorodzinnąŁ
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz us ugi u yteczno ci ”ublicznej z do”uszczeniem ączenia funkcji mieszkaniowej i us ugowej w granicach jednej dzia ki budowlanejŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejącej ulicy lokalnej KŚL i ”lanowanej ulicy dojazdowej KDD;
2) dopuszcza się ”arcelację terenu z zachowaniem warunków okre lonych w § 9;
3) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zabytków okre lonych § 20, z zastrzeeniem ”ktŁ 4
4) do”uszcza się rozbiórkę istniejących budynków zabytkowych z wy ączeniem budynku
mieszkalnego nr 7, z zachowaniem warunków
okre lonych w § 20 ustŁ 3Ł
5) dla nowych budynków obowiązuje linia zabudowy wyznaczona ”rzez zabudowę istniejącą;
6) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25 wliczając miejsca gara owe;
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7) przy lokalizowaniu nowej zabudowy obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla
dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 55,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 25;
8) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami, dojazdami i parkingami, ”rzeznaczyć na urządzenie
zieleni ozdobnej z zachowaniem istniejącej zieleni
pokazanej na rysunku planu;
9) wysoko ć nowych i nadbudowywanych
budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych;
10) do”uszcza się lokalizację gara y na ”otrzeby mieszka ców terenu w kondygnacjach
”odziemnych budynków a tak e wolnostojących
w formie zes”o ów o jednorodnej, estetycznej
architekturze ”rzy zachowaniu wska ników zagos”odarowania terenów okre lonych w ”kt 7; wyklucza się ”ojedyncze gara e oraz budynki gos”odarcze.
§ 62.1. Wyznacza się nowy teren zabudowy
mieszkaniowo
us ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 5MU.
2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza
się ”od budynki mieszkalne z us ugami w ”arterzeŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z planowanej ulicy dojazdowej KDD
przez teren 3KP;
2) do”uszcza się ”arcelację terenu w s”osób
pokazany na rysunku planu;
3) obowiązuje linia zabudowy okre lona na rysunku planu;
4) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 35,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej 50;
5) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami, dojazdami i ”arkingami, ”rzeznaczyć na urządzenie
zieleni ozdobnej; wyklucza się ogrodzenia w granicy z terenem 3KP, do”uszcza się ogrodzenia
w linii zabudowy;
6) ustala się nastę”ujące dodatkowe zasady
kszta towania zabudowy:
a) wysoko ć budynków ”odstawowych 2 kondygnacje nadziemne nie wliczając ”oddaszy, które
mo na dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowych,
b) nowe dachy wysokie, symetryczne, dwus”adowe o nachyleniu ”odstawowych ”o aci 30º
- 45º oraz mansardowe, z g ówną kalenicą równoleg ą do frontu dzia ki, jednakowe na ca ym
terenie;
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c) do”uszcza się lokalizację ”rzy ka dym budynku jednego budynku gospodarczego lub garau lub gos”odarczo-gara owego, z nastę”ującymi
warunkami:
- ”owierzchnia zabudowy nie większa ni 50 m2,
- wysoko ć jedna kondygnacja o wymiarach
w wietle do 2,4 m,
- poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem
terenu,
- forma architektoniczna dostosowana do formy budynku mieszkalnego;
§ 63.1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 4MN, 5MN, 6MN
obejmujące istniejącą i ”lanowaną zabudowę jednorodzinnąŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem:
1) us ug towarzyszących funkcji mieszkaniowej, zak adów rzemie lniczych ”rowadzących
dzia alno ć nie kolidującą z funkcją mieszkaniową,
w tym ma ych warsztatów na”rawy samochodów
i wymiany o”on do dwóch stanowisk bez blacharstwa i lakiernictwa
na dzia kach ”o o onych bez”o rednio ”rzy ulicach, z wyjątkiem ulic
wewnętrznych; ograniczenie nie dotyczy ”laców
zabaw, które mo na lokalizować dowolnie;
2) ada”tacji istniejących obiektów us ugowych, produkcyjnych i technicznych o funkcji
niezgodnej z podstawowym i dopuszczonym
w ”ktŁ 1 ”rzeznaczeniem terenu, je li ich dzia alno ć nie ”owoduje ”rzekroczenia standardów
jako ci rodowiska ”oza terenem zak adu; ”rze”isy § 17 ustŁ 3 stosuje się od”owiednio;
3) na terenach 1MN - ”ojedynczych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych;
4) na terenach 5MN - zabudowy zagrodowej,
w tym hodowlę zwierząt gos”odarskich od”owiadającą kryteriom dzia alno ci nieucią liwej;
5) na terenach 6MN - zabudowy zagrodowej,
w tym hodowlę zwierząt gos”odarskich do 10 ŚJP;
6) zabudowy szeregowej wy ącznie na terenach 1MN.
3. Funkcje do”uszczone w ustŁ 2 ”kt 2 mogą
wystę”ować na wydzielonych dzia kach budowlanych lub ącznie z funkcją mieszkaniową w granicach jednej dzia ki budowlanejŁ
4. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy na dzia ki bez”o rednio z istniejących i planowanych ulic;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania,
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu z zastrze eniem § 17 ”kt 10;
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3) nowe dzia ki budowlane mo na wydzielać
zgodnie z rysunkiem ”lanu lub zgodnie z ni ej
”odanymi zasadami, ”rzyjmując s”osób ”odzia u
przedstawiony na rysunku ”lanu jako generalną
zasadę ”odzia u;
4) do”uszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drugiej linii istniejącej zabudowy
wy ącznie na dzia kach z w asnym dojazdem;
wyklucza się zabudowę w dalszych liniach zabudowy;
5) dla nowych dzia ek budowlanych ustala się
”owierzchnię:
a) 450
1000 m2 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, bli niaczych, i skrajnych segmentów w zabudowie szeregowej,
b) do 450 m2 dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
c) do 2000 m2 dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, zak adów rzemie lniczych, obiektów us ugowych oraz zabudowy zagrodowejŁ
6) szeroko ć frontów nowych dzia ek budowlanych:
a) 18
25 m
dla dzia ek z budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym,
b) 14
18 m
dla dzia ek z budynkiem
mieszkalnym, jednorodzinnym bli niaczym i skrajnym segmentem w zabudowie szeregowej,
c) 6
9 m
dla dzia ek z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej,
d) do 50 m - dla dzia ek z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnych, zak adem rzemie lniczym, obiektem us ugowym i zabudową zagrodową;
7) do”uszcza się odstę”stwa od wielko ci
ustalonych w pkt. 5 i 6 w przypadkach uzasadnionych istniejącymi warunkami;
8) na dzia kach z granicami bocznymi równoleg ymi, budynki nale y sytuować cianami bocznymi równolegle do tych granic;
9) dla nowych budynków ustala się linie zabudowy nastę”ująco:
a) linie zabudowy okre lone na rysunku ”lanu
są liniami zabudowy obowiązującymi
dotyczy
linii zabudowy wzd u frontu dzia ki,
b) na ”ozosta ych dzia kach obowiązuje linia
zabudowy stanowiąca ”rzed u enie linii zabudowy
budynku sąsiedniego, ”o o onego w większej
odleg o ci od ulicy;
10) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, poza niezbędnymi doj ciami i dojazdami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej;
11) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe zgodnie ze wska nikami okre lonymi w § 25, wliczając miejsca gara owe;
12) przy lokalizowaniu nowej zabudowy na
dzia kach z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
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ną obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ki budowlanej:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy- 30,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 50;
13) przy lokalizowaniu nowej zabudowy na
dzia kach z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, us ugowo
mieszkaniową, us ugową, rzemie lniczą i zagrodową obowiązują nastę”ujące
wska niki urbanistyczne dla dzia ki budowlanej:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 55,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 25;
14) w ”rzy”adku ”rzebudowy istniejących budynków na budynki mieszkalne wielorodzinne
obowiązuje minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie czynnej -25;
15) forma architektoniczna nowych i przebudowywanych budynków mieszkalnych i us ugowych ”owinna być dostosowana do formy budynków sąsiednich lub do formy ”rzewa ającej
w tym samym ciągu zabudowy, w szczególno ci
w zakresie gabarytów, wysoko ci, kszta tu dachu
i kierunku g ównej kalenicy oraz ”oziomu posadzki ”arteru, ”rzy czym w ”rzy”adku dachów wysokich obowiązuje kierunek g ównej kalenicy dachu okre lony na rysunku ”lanu;
16) do”uszcza się lokalizację ”rzy ka dym budynku mieszkalnym jednego budynku gospodarczego lub gara u lub gos”odarczo - gara owego, z nastę”ującymi warunkami:
a) ”owierzchnia zabudowy nie większa ni
50 m2,
b) wysoko ć
jedna kondygnacja o wymiarach w wietle do 2,4 m,
c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem
terenu,
d) forma architektoniczna dostosowana do
formy budynku mieszkalnego;
17) ustalenia ”kt 16 nie dotyczą budynków
gos”odarczych na dzia kach z zabudową zagrodową;
18) nowe ogrodzenia od strony ulic nale y dostosować do istniejących ogrodze ”rzewa ających w tym samym ciągu dzia ek w zakresie wysoko ci i ogólnego wygląduŁ
4. Na terenach z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi nową zabudowę nale y lokalizować z zachowaniem wymaganych odleg o ci
okre lonych w ”rze”isach odrębnych, a w ”rzy”adku, gdy jest to niemo liwe, warunkiem realizacji nowej zabudowy jest ”rze o enie lub skablowanie linii, zgodnie z warunkami okre lonymi
przez dysponenta sieci.
5. Przy remontach i przebudowie oraz budowie
nowych budynków z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na sta y ”obyt ludzi usytuowanych w ”ierwszej linii zabudowy przy ulicach klasy g ównej
i zbiorczej, nale y zastosować rozwiązania tech-
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niczne eliminujące ”onadnormatywny ha as komunikacyjny zgodnie z ustaleniami § 17 ”kt 5Ł
§ 64.1. Wyznacza się nowe tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany ”lanów symbolem 2MN.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od ”lanowane zes”o y zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, do realizacji etapowej,
w miarę za”otrzebowania na nowe tereny budowlane, z dopuszczeniem:
1) us ug towarzyszących funkcji mieszkaniowej, na terenach z dodatkowym symbolem (UK);
2) ziele ców i ”laców zabawŁ
3. Czę ci terenów ”rzewidziane do realizacji
zabudowy w kolejnych eta”ach ”owinny być
wydzielane w s”osób za”ewniający ”rawid ową,
tjŁ zgodną z ”rze”isami odrębnymi, obs ugę komunikacyjnąŁ
4. Ustala się obowiązek realizacji ”rojektowanych ulic i infrastruktury technicznej wyprzedzająco w stosunku do realizacji zabudowy mieszkaniowejŁ Infrastruktura techniczna obejmować
”owinna co najmniej sieć wodociągową i elektroenergetycznąŁ

4) w jednym ciągu zabudowy, a w ”rzy”adku
ciągów o d ugo ci minŁ 160 m
na odcinkach
tych ciągów o d ugo ci nie mniejszej ni 80 m,
obowiązuje taka sama forma zabudowy, ty” budynku i kierunek g ównej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzia ki;
5) ”rzyjmuje się nastę”ujące ”referencje form
zabudowy, ty”ów budynków i kierunków g ównych kalenic dachów w stosunku do frontu dzia ki
- w porządku malejącym - którymi nale y się kierować w ”rzy”adku równoczesnego z o enia
wniosków o ”ozwolenie na budowę ró nych budynków w jednym ciągu zabudowy lub na odcinku, o którym mowa w ”kt 4:
a) forma zabudowy: wolnostojąca, bli niacza,
szeregowa,
b) typ budynku: B1, A1, B2, A2, C2, C1,
c) kierunek kalenicy dachu w stosunku do
frontu dzia ki: równoleg y, ”rosto”ad y;
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5. Realizacja ulic i infrastruktury technicznej,
o której mowa w ustŁ 4, jest obowiązkiem gminy,
w sytuacji braku na terenie miasta uzbrojonych
terenów niezabudowanych, ”rzeznaczonych ”od
zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ
6. Do czasu zrealizowania inwestycji, o których mowa w ustŁ 2, do”uszcza się wydzielanie
nowych dzia ek budowlanych ”rzy istniejących
ulicach lub z w asnym dojazdem, w s”osób nie
kolidujący z ”rojektowanym zagos”odarowaniem,
zw aszcza z ”rojektowanym uk adem komunikacyjnym.
7. Podzia na dzia ki budowlane mo e nastą”ić:
1) w trybie ”rze”isów dotyczących scalenia
i ”odzia u nieruchomo ci;
2) na wniosek zainteresowanych.
8. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących i ”lanowanych ulic
z zastrze eniem ustŁ 6;
2) zabudowę jednorodzinną mo na realizować
w formie wolnostojącej, bli niaczej i szeregowej;
3) do”uszcza się
z zastrze eniem ”ktŁ 4, 5
i 6 - sze ć ty”ów budynków mieszkalnych jednorodzinnych okre lonych w tabeli:

6) budynki ty”u C1 i C2 do”uszcza się wyącznie w ciągach do dwóch dzia ek, oraz w zes”o ach realizowanych w ramach jednej inwestycji;
7) do”uszcza się dachy w kolorach; ceglastym, brązowym, szarym, grafitowym i czarnym;
8) granice nowych dzia ek budowlanych mo na wydzielać zgodnie z rysunkiem ”lanu lub ustalać zgodnie z ni ej ”odanymi zasadami, ”rzyjmując s”osób ”odzia u ”rzedstawiony na rysunku
zmiany ”lanów jako generalną zasadę ”odzia u;
9) dla nowych dzia ek budowlanych ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się ”owierzchnię:
a) 450
900 m2 dla budynków wolnostojących, bli niaczych i skrajnych segmentów w zabudowie szeregowej,
b) do 450 m2 dla domów jednorodzinnych
szeregowych,
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c) do”uszcza się ”owierzchnię dzia ki do
1500 m2 dla budynków wolnostojących ty”u A1
i C1;
10) szeroko ć dzia ek budowlanych:
a) 18
25 m
dla budynków wolnostojących,
b) 14
18 m
dla budynków bli niaczych
i skrajnych segmentów w zabudowie szeregowej,
c) 6 9 m dla budynków w zabudowie szeregowej,
d) do 30 m dla budynków, o których mowa
w ”kt 9 lit c ;
11) do”uszcza się odstę”stwa od wielko ci
ustalonych w pkt 9 i 10 w przypadkach uzasadnionych istniejącymi warunkami;
12) na dzia kach z granicami bocznymi równoleg ymi, budynki nale y sytuować cianami bocznymi równolegle do tych granic;
13) dla nowych budynków linie zabudowy
okre lone na rysunku zmiany ”lanów są liniami
zabudowy obowiązującymi; w ”rzy”adku dzia ek
naro nych
dotyczy linii zabudowy wzd u frontu dzia ki;
14) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami i dojazdami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej;
”rzy obiektach us ugowych do”uszcza się miejsca
”arkingowe dla klientów;
15) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w § 25 wliczając miejsca gara owe;
16) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 30,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 60;
17) ”oziom ”osadzki ”arteru budynków mieszkalnych 30
90 cm ”owy ej naturalnego ”oziomu terenu ”rzy wej ciu g ównym do budynku;
18) dla dachów wysokich do”uszcza się dowolne do wietlenie ”oddaszy na d ugo ci nie
”rzekraczającej ”o owy d ugo ci ”o aci dachowej;
19) do”uszcza się lokalizację ”rzy ka dym budynku mieszkalnym jednego budynku gospodarczego, gara u lub gos”odarczo-gara owego,
z nastę”ującymi warunkami:
a) ”owierzchnia zabudowy nie większa ni 55 m2,
b) wysoko ć
jedna kondygnacja, przy czym
wysoko ć ”omieszcze w stanie wyko czonym
nie mo e ”rzekraczać 2,4 m,
c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem
terenu,
d) forma architektoniczna dostosowana do
formy budynku mieszkalnego;
20) w jednym ciągu dzia ek obowiązuje taka
sama wysoko ć ogrodzenia i taki sam rodzaj materia u czę ci a urowej ogrodzeniaŁ
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§ 65.1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3 MN, obejmujące tereny
zes”o ów zabudowy jednorodzinnej urbanistycznie zdefiniowane.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem:
1) ”rzebudowy istniejących budynków na budynki mieszkalne wielorodzinne na terenach
z dodatkowym symbolem (MW), pod warunkiem
mo liwo ci za”ewnienia w granicach dzia ki: minŁ
25% powierzchni biologicznie czynnej i co najmniej 1 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie;
2) ada”tacji istniejących obiektów us ugowych
i innej dzia alno ci gos”odarczej niezgodnej
z ”rzeznaczeniem terenu, je li ich dzia alno ć nie
”owoduje ”rzekroczenia standardów jako ci rodowiska ”oza terenem zak adu; ”rze”isy § 17 m
”kt 3 stosuje się od”owiednioŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy na dzia ki bez”o rednio z istniejących ulic oraz ciągów ”ieszych s”e niających
warunki, o których mowa w § 96 ustŁ 1 pkt 2;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
3) do”uszcza się wydzielanie nowych dzia ek
budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;
4) dla nowych budynków ustala się linie zabudowy nastę”ująco:
a) linie zabudowy okre lone na rysunku ”lanu
są liniami zabudowy obowiązującymi; w ”rzy”adku dzia ek naro nych
dotyczy linii zabudowy
wzd u frontu dzia ki,
b) na ”ozosta ych dzia kach obowiązuje linia
zabudowy stanowiąca ”rzed u enie linii zabudowy
budynku sąsiedniego, ”o o onego w większej
odleg o ci od ulicy;
5) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią
zabudowy, poza niezbędnymi doj ciami i dojazdami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej;
6) w granicach dzia ek nale y za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w § 25 wliczając miejsca gara owe;
7) przy lokalizowaniu nowej zabudowy obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla
dzia ek budowlanych:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 30,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej - 60;
8) forma architektoniczna nowych i przebudowywanych budynków mieszkalnych ”owinna
być dostosowana do formy budynków sąsiednich
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lub do formy ”rzewa ającej w tym samym ciągu
zabudowy, w szczególno ci w zakresie gabarytów, wysoko ci, kszta tu dachu i kierunku g ównej kalenicy oraz poziomu posadzki parteru, przy
czym w ”rzy”adku dachów wysokich obowiązuje
kierunek g ównej kalenicy dachu okre lony na
rysunku zmiany ”lanów;
9) do”uszcza się lokalizację ”rzy ka dym budynku mieszkalnym jednego budynku towarzyszącego
gos”odarczego, gara u lub gos”odarczo-gara owego, z nastę”ującymi warunkami:
a) ”owierzchnia zabudowy nie większa ni 50 m2,
b) wysoko ć
jedna kondygnacja o wymiarach w wietle do 2,4 m,
c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem
terenu,
d) forma architektoniczna dostosowana do
formy budynku mieszkalnego;
10) nowe ogrodzenia od strony ulic nale y dostosować do istniejących ogrodze ”rzewa ających w tym samym ciągu dzia ek w zakresie wysoko ci i ogólnego wygląduŁ
§ 66.1. Wyznacza się nowy teren zabudowy
mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN(MW).
2. Teren, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od nowy zes”ó zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
alternatywnie - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1 ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z ulicy KDW,
2) do”uszcza się ”arcelacje terenu z bez”orednim dostę”em wszystkich wydzielonych dziaek do drogi KŚW;
3) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy
w odleg o ci 5m od linii rozgraniczającej planowanej ulicy KDW;
4) wysoko ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych nie wliczając ”oddaszy, które mo na
dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowych;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla terenu:
a) maksymalny wska nik ”owierzchni zabudowy - 40,
b) minimalny wska nik ”owierzchni biologicznie czynnej 40;
6) w przypadku zabudowy jednorodzinnej
wska niki okre lone w ”kt 5 itŁ a i c nale y
stosować do dzia ek budowlanych;
7) do”uszcza się gara e:
a) podziemne w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
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b) wbudowane lub dobudowane w przypadku zabudowy jednorodzinnej;
8) obowiązują od”owiednio wska niki miejsc
”arkingowych okre lone w § 25, wliczając miejsca gara oweŁ
§ 67.1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW,
obejmujące tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z istniejących i ”lanowanych ulic;
2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa mo e
”odlegać remontom, ”rzebudowie, wymianie
i uzu”e nianiu, zgodnie z ”rzeznaczeniem terenu,
z uwzględnieniem zasad ochrony zabytków okrelonych w § 20;
3) dla nowych budynków ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy KŚL,
b) 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚG,
c) na ”ozosta ych terenach obowiązuje nie”rzekraczalna linia zabudowy stanowiąca ”rzed uenie linii zabudowy istniejącej na tych terenach;
4) wysoko ć zabudowy:
a) na terenie 2MW - do ”ięciu kondygnacji,
b) na ”ozosta ych terenach - do trzech kondygnacji nadziemnych, nie wliczając poddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać do celów
u ytkowych;
5) obowiązują nastę”ujące wska niki urbanistyczne dla terenów:
a) maxŁ wska nik ”owierzchni zabudowy - 40,
b) minŁ wska nik ”owierzchni biologicznie
czynnej: na terenie 2MW 30%, na pozosta ych
terenach - 40%;
6) do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących ”odnoszących standard zamieszkiwania, w tym zw aszcza ma ej architektury, z wykluczeniem budynków gos”odarczych;
7) do”uszcza się lokalizację gara y w kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych a tak e
wolnostojących w formie zes”o ów o jednorodnej,
estetycznej architekturze ”rzy zachowaniu wska ników urbanistycznych okre lonych w ”kt 5;
8) obowiązują wska niki miejsc ”arkingowych
okre lone w § 25, wliczając miejsca gara owe.
4. Na terenie 3MW nale y zachować wymagane odleg o ci od istniejącej na”owietrznej sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymiŁ
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§ 68.1. Wyznacza się nowe tereny zabudowy
rekreacji indywidualnej oznaczone na rysunku
planu symbolem ML.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza się ”od budynki rekreacji indywidualnej z do”uszczeniem zalesienia niezabudowanych czę ci
terenówŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazd bez”o rednio z istniejącej drogi wewnętrznej dojazdowej KŚW;
2) do”uszcza się ”odzia terenów na dzia ki rekreacyjne o ”owierzchni nie mniejszej ni 1000 m2;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna
zajmować nie mniej ni 80% ”owierzchni dzia ki
rekreacyjnej;
4) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy
w odleg o ć 15 m od osi istniejącej drogi;
5) forma architektoniczna i charakter budynków ”owinny nawiązywać do tradycyjnego budownictwa wiejskiego, w tym: rzut ”rostokątny
o stosunku boków okŁ 1:2, dach dwus”adowy,
symetryczny o s”adku ”o aci okŁ 40º-45°, dowietlenie ”oddaszy oknami w cianach szczytowych i ”o aciowymi, ”oziom ”osadzki ”arteru nie
wy ej ni 30 cm nad naturalnym ”oziomem terenu w miejscu g ównego wej cia do budynku,
maksymalna powierzchnia zabudowy 120 m2;
6) do”uszcza się dowolne do wietlenie ”oddaszy na d ugo ci nie ”rzekraczającej ”o owy d ugoci ”o aci dachowej;
7) do ”okrycia dachów i wyko czenia cian
zewnętrznych nale y stosować tradycyjne materia y budowlane;
8) wysoko ć budynków
jedna kondygnacja
oraz ”oddasze, które mo na wykorzystać dodatkowo do celów u ytkowych;
9) wyklucza się lokalizację wolnostojących
budynków gos”odarczych i gara y;
10) ogrodzenia wy ącznie z materia ów naturalnych (kamie , drewno);
11) zabudowę nale y lokalizować z zachowaniem wymaganych odleg o ci od istniejącego
gazociągu, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ
Rozdzia 4
Tereny u ytkowane rolniczoŁ
§ 69.1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
RM obejmujące istniejącą zabudowę siedliskowąŁ
2. Tereny, o których mowa, w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem:
a) us ug agroturystycznych,
b) hodowli zwierząt gos”odarskich z wykluczeniem dzia alno ci ucią liwejŁ
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3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy z dróg rolniczych (dojazdowych do
gruntów rolnych);
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
3) wyklucza się ”arcelację terenów;
4) wysoko ć budynków:
a) mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych
b) gospodarczych
jedna kondygnacja nadziemna.
5) wyklucza się dachy ” askieŁ
§ 70.1. Wyznacza się teren obiektów ”rodukcji ro linnej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem Rr, obejmujący teren istniejących u”raw
szklarniowych.
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia
z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia terenu
na ogród dydaktyczny lub inny, dowolny rodzaj
zieleni urządzonej;
2) istniejące zainwestowanie mo e ”odlegać
remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie,
uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
zgodnie z dotychczasowym i dopuszczonym
przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania standardów jako ci rodowiska na granicy
terenu ustalonych w ”rze”isach odrębnych dla
terenów mieszkaniowo-us ugowejŁ
§ 71.1. Wyznacza się tereny obiektów ”rodukcji zwierzęcej oznaczone na rysunku ”lanu
symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, obejmujące tereny
istniejących obiektów hodowli zwierząt gos”odarskich.
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia oraz do”uszcza rozwój hodowli do 210
ŚJP ”rzy zachowaniu warunków wynikających
z ”rze”isów odrębnych, z wy ączeniem:
1) terenu 2Rz, na którym rozwój hodowli uzale nia się od w” ywu na istniejące w ”obli u ujęcie wody dla ”otrzeb wodociągu komunalnego,
2) terenów 3Rz, na których do”uszcza się
rozwój hodowli do 40 ŚJPŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) wjazdy istniejące;
2) istniejąca zabudowa mo e ”odlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzu”e nianiu oraz zmianie s”osobu u ytkowania
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zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
3) odleg o ć zabudowy od dróg
zgodnie
z ”rze”isami odrębnymi;
4) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą dróg i a
linią zabudowy, ”oza niezbędnymi doj ciami, dojazdami i ”arkingami ”rzeznaczyć na urządzenie
zieleni ozdobnej.

4) ”rzy lokalizacji zabudowy, której mowa
w ustŁ 2 ”kt 1 litŁ e , nale y zachować wymagane odleg o ci od istniejących linii elektroenergetycznych i gazociągów, okre lone w przepisach
odrębnychŁ

§ 72.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami R i RZ obejmujące grunty rolne, w tym:
1) R, R(ZL) - g ównie u”raw ”olowych,
2) 1R - g ównie u”raw ”olowych z ograniczeniem zabudowy,
3) R/RZ - u”raw ”olowych i u ytków zielonych,
4) RZ - g ównie trwa ych u ytków zielonychŁ
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się, z zastrze eniem ”ktŁ 2 i 3:
a) lokalizację sieci komunalnej infrastruktury
technicznej z urządzeniami towarzyszącymi,
b) zalesianie nieu ytków oraz gruntów klas V
i VI wskazanych na rysunku planu - w granicach
terenów z dodatkowym symbolem (ZL) - w kom”leksach nie mniejszych ni 0,5 ha,
c) urządzanie zieleni ród”olnej, zw aszcza na
terenach zagro onych erozją gleb,
d) na terenach R/RZ i RZ - urządzanie stawów
hodowlanych na warunkach okre lonych w ”rze”isach odrębnych,
e) na terenach 1R
lokalizację obiektów hodowlanych i magazynowych związanych z gospodarstwem rolnym, w tym obiektów inwentarskich do 60 ŚJP, w odleg o ci do 100 m od istniejącej zabudowy zagrodowej na terenach RM
i 5 MN;
2) Na terenach RZ:
a) gospodarka rolna i inne dopuszczone w pkt 1
”rzedsięwzięcia ”owinny być ”od”orządkowane
ochronie rodowiska, w szczególno ci ochronie
wód, istniejących zbiorowisk ąkowych, ęgowych
i le nych oraz krajobrazu;
b) istniejące siedliska chronione, zaznaczone
na rysunku zmiany ”lanów ”owinny być wy ączone z u ytkowania gos”odarczego; mo na
ustanowić na tych terenach u ytki ekologiczne
w o”arciu o szczegó ową inwentaryzację ”rzyrodniczą;
3) rezerwuje się ”asy terenów szerŁ 25 m (KDG)
”od lokalizację obwodnic drogowych
miasta i miejscowo ci Obrowiec i szerŁ 15,0 m (KDL)
”od lokalizację drogi lokalnej, zgodnie
z rysunkiem ”lanu, dla których stosuje się ”rze”is
§ 27 ustŁ 3;

§ 73.1Ł Wyznacza się tereny ogrodów dzia kowych, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZD, obejmujące istniejące ogrody dzia koweŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od ogrody dzia kowe z do”uszczeniem
lokalizacji obiektów związanych z funkcją ”odstawową nie wymagających ”ozwolenia na budowęŁ

Rozdzia 5
Tereny zieleni i wódŁ

§ 74.1. Wyznacza się tereny ogrodów i sadów
oznaczone na rysunku planu symbolem RO obejmujące:
1) 1RO
tereny ogrodów i u ytków rolnych
”omiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową,
2) 2RO
”ozosta e tereny istniejących ogrodów i sadów oraz grunty rolneŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ, 1 ”rzeznacza się ”od gruntowe u”rawy sadowniczo ogrodnicze z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) na terenie 1RO do”uszcza się zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną na dzia kach ”osiadających w asny dojazd;
2) na terenach 2RO do”uszcza się:
a) u”rawy szklarniowe i ”od folią z zachowaniem warunków wynikających z ”rze”isów odrębnych,
b) lokalizację obiektów związanych z ”rodukcją ogrodniczą, nie wymagających ”ozwolenia na
budowęŁ
3. Dla dopuszczonej na terenie 1RO zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują zasady
zagos”odarowania terenu i kszta towania zabudowy jak dla terenów 1MNŁ
§ 75.1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,
w tym:
1) 1 ZI - przy autostradzie,
2) 2 ZI - przy planowanych wiaduktach
3) 3 ZI - przy trasach kolejowych,
4) 4 ZI - przy linii elektroenergetycznej,
5) 5 ZI - ”rzy ujęciu wody,
6) 6 ZI(RO) - ”omiędzy terenem obiektów ”rodukcyjnych, sk adowych, magazynowych i terenem i terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Na terenach 1ZI, 2ZI nale y kszta tować
ziele w s”osób o”tymalnie ograniczający ha as
komunikacyjny; do”uszcza się, w razie ”otrzeby,
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lokalizację dodatkowych urządze izolacyjnych
(np. ekrany) dla wyeliminowania ponadnormatywnego ha asu na granicy z istniejącymi terenami zabudowy mieszkaniowej.
3. Na terenie 4 ZI, po planowanej likwidacji linii elektroenergetycznych, mo liwe urządzenie
zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych
(ziele osiedlowa) lub ”rzeznaczenie na ”owiększenie sąsiadujących dzia ek budowlanych,
4. Na terenie 6ZI(RO) funkcję zieleni izolacyjnej mogą ”e nić ogrody towarzyszące ”rzyleg ej
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 76.1. Wyznacza się tereny istniejącej i ”lanowanej zieleni parkowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZPp, obejmujące:
1) 1ZPp - teren zadrzewiony w centrum miasta,
2) 2ZPp, 2ZPp(MW) - teren istniejącego ”arku
z ”rzylegającymi u ytkami rolnymi i nieu ytkami,
1) 3ZPp - teren istniejącego ”arku (zabytkowego),
2) 4ZPp - teren i ąk, nieu ytków i u ytków
rolnych wzd u cieku Gogolinka,
3) 5ZPp(ZL) - teren nieu ytków ”o by ych zak adach wa”ienniczych ”rzy istniejącym osiedlu
wielorodzinnym.
4) 6ZPp
teren planowanej zieleni parkowej
przy nowym osiedlu mieszkaniowym.
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza się na ziele o funkcji ozdobnej i rekreacyjno wy”oczynkowej z ma ą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi ”odstawową funkcję terenuŁ
3. Na terenie z dodatkowym symbolem (MW)
do”uszcza się
alternatywnie
zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, dla której nale y
stosować zasady zabudowy i zagos”odarowania
terenu jak dla terenu 2MW, pod warunkiem urządzenia zielonego ciągu ”ieszego ączącego ”ozosta e tereny 2ZPŁ
4. Śla wybranych terenów, o których mowa
w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagospodarowania:
1) na terenie 4ZP” zaleca się sukcesywne
urządzanie ”arku ęgowego z ”rzewagą ”owierzchni trawiastych i zieleni ęgowej, z urządzeniami s”ortowymi wykorzystującymi ”owierzchnie trawiaste (np. pole golfowe, trasy do
nauki jazdy konnej it”Ł), w ”ierwszej kolejno ci
na gruntach nie u ytkowanych rolniczo, docelowo na ca ym terenie;
2) na terenach 5ZP”(ZL) i 6ZP urządzić ”arki
osiedlowe o funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, z mo liwo cią zalesienia terenu 5ZP”(ZL)
i urządzenia ”arku le negoŁ
§ 77.1Ł Wyznacza się tereny ziele ców i skwerów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZPz,
obejmujące:
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1) 1ZPz - tereny ”omiędzy ulŁ Kra”kowicką
a nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 423,
2) 2ZPz - tereny zielone wokó budowli zabytkowych,
3) 3ZPz - teren na wzniesieniu przy autostradzie wokó ”lanowanej dominanty architektonicznej,
4) 4ZPz(U) teren przy parkingu 1KS,
5) ZPz ”ozosta e terenyŁ
2. Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się na ziele o funkcji ozdobnejŁ
3. Dla wybranych terenów, o których mowa
w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania:
1) na terenie 1 ZPz do”uszcza się lokalizację
technicznych urządze drogowych;
2) na terenach 2 ZPz:
a) nale y kszta tować ziele w s”osób eks”onujący budowle zabytkowe,
b) do”uszcza się u ytkowe wykorzystanie zabytków, n”Ł na handel lub ma ą gastronomię,
i lokalizację związanych z tym obiektów budowlanych, w uzgodnieniu z w a ciwym organem do
s”raw ochrony zabytków;
3) na terenie 3ZPz:
a) postuluje się lokalizację dominanty architektonicznej takiej jak pomnik, obelisk itp.,
b) nale y urządzić ziele ozdobną z wykluczeniem zieleni wysokiej w polu widokowym planowanej dominanty;
4) na terenie 4ZPz(U) do”uszcza się lokalizację
jednego obiektu handlowego o pow. do 100 m2,
”od warunkiem ”ozostawienia nie mniej ni 60%
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej.
§ 78.1. Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC, obejmujące istniejące cmentarze, w tym:
1) 1ZC - przy ulicy Szpitalnej,
2) 2ZC - ”rzy nowym ko ciele,
3) 3ZC zabytkowy cmentarz ydowskiŁ
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenie, z do”uszczeniem lokalizacji obiektów
związanych z funkcję ”odstawową nie wymagających ”ozwolenia na budowę, z zastrze eniem
ust. 4.
3. Śla terenów 1ZC i 2ZC ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania:
1) wyklucza się lokalizację nowych kwater
grzebalnych w odleg o ci mniejszej ni 50 m od
istniejących i ”lanowanych budynków mieszkalnych;
2) ”rzy urządzaniu czę ci nie zagos”odarowanych nale y nawiązać do istniejących uk adów
zieleni i komunikacji wewnętrznej; na terenie 1ZC
do”uszcza się urządzenie ”arkingu na ”otrzeby
cmentarza.
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4. Śla terenów 1ZC i 3ZC obowiązują od”owiednio zasady ochrony zabytków, okre lone
w § 19 i 21Ł
§ 79.1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL i 1ZL, obejmujące grunty le ne niezabudowaneŁ
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:
1) do”uszcza się lokalizację:
a) urządze związanych z gos”odarką le ną,
b) urządze turystyki i wy”oczynku bez zmiany ”rzeznaczenia terenu, w uzgodnieniu z w a cicielem (zarządcą) terenu,
c) na terenach 1ZL ma ej architektury i urządze o charakterze ”arkowym jak awki, o wietlenie it”Ł w uzgodnieniu z w a cicielem (zarządcą) terenu;
2) Rezerwuje się ”as terenu szerŁ 15 m (KDL)
”od lokalizację drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem
”lanu dla którego stosuje się ”rze”is § 27 ustŁ 3;
§ 80.1. Wyznacza się tereny ”lanowanych zalesie , oznaczone na rysunku ”lanu symbolami
ZLp, 1ZLp, obejmujące nieu ytki i grunty rolne
najni szych klas bonitacyjnychŁ
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się ”od zalesienia, z do”uszczeniem
na
terenie z dodatkowym symbolem (ZD) ogrodów
dzia kowych, w czę ci wydzielonej na rysunku
”lanu linią ”odzia u wewnętrznegoŁ
3. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagospodarowania:
1) do zalesiania nale y wykorzystywać gatunki
drzew zgodnie z siedliskiem;
2) na terenach 1ZLp:
a) zalesianie ”owinno nastę”ować g ównie ”o”rzez sukcesję,
b) nale y chronić istniejące siedliska chronione
zgodnie z ustaleniami okre lonymi w § 15;
3) istniejąca zabudowa mo e być zachowana
(remontowana) bez prawa przebudowy i zmiany
s”osobu u ytkowania;
3) nale y zachować istniejące drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych i lenych);
4) dla ogrodów dzia kowych, o których mowa
w ustŁ 2, ”rze”isy § 73 stosuje się od”owiednioŁ
§ 81.1. Wyznacza się tereny wód otwartych
oznaczone na rysunku planu symbolem WS,
obejmujące istniejące zbiorniki oraz wa niejsze
cieki wodne.
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia.
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Rozdzia 6
Tereny infrastruktury technicznej.

§ 82.1. Wyznacza się tereny urządze elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem E, obejmujące:
1) 1E - teren istniejących urządze - stacji
elektroenergetycznej;
2) 2E - teren ”lanowanych urządze elektroenergetycznych.
2. Śla terenu 1ś ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia a teren 2E przeznacza się ”od nową stację elektroenergetycznąŁ
3. Istniejące w granicach terenu 1ś zainwestowanie mo e ”odlegać remontom, ”rzebudowie, rozbudowie, wymianie uzu”e nianiu zgodnie
z przeznaczeniem terenu.
§ 83.1. Wyznacza się tereny urządze energetycznych gazowych oznaczone na rysunku planu
symbolem G, obejmujące tereny istniejących
urządze - stacji redukcyjnych.
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia.
3. Istniejące w granicach terenów zainwestowanie mo e ”odlegać remontom, ”rzebudowie,
rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu zgodnie
z przeznaczeniem terenu.
§ 84.1. Wyznacza się tereny urządze gos”odarki wodnej, oznaczone na rysunku planu symbolem W, obejmujące tereny istniejących urządze , w tym:
1) 1W - stacji uzdatniania wody;
2) 2W - ujęć wód ”odziemnych na ”otrzeby
wodociągów komunalnychŁ
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia.
3. Istniejące w granicach terenów, o których
mowa w ustŁ 1 zainwestowanie mo e ”odlegać
remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie
i uzu”e nianiu zgodnie z ”rzeznaczeniem terenuŁ
4. Poza urządzeniami tereny zagos”odarować
zieleniąŁ
§ 85.1. Wyznacza się tereny urządze kanalizacji sanitarnej oznaczone na rysunku planu symbolem K, obejmujący teren istniejących urządze K ”rze”om”owni cieków,
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ
3. Istniejące w granicach terenów, o których
mowa w ustŁ 1 zainwestowanie mo e ”odlegać
remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie
i uzu”e nianiu zgodnie z ”rzeznaczeniem terenuŁ
4. Śo”uszcza się lokalizację ”ublicznego obiektu sanitarnego (szaletu).
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5. Poza wwŁ urządzeniami i obiektami tereny
zagos”odarować zieleniąŁ
§ 86.1. Wyznacza się teren urządze gos”odarki odpadami, oznaczony na rysunku planu
symbolem O, obejmujący teren istniejącego komunalnego sk adowiska od”adówŁ
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia
z do”uszczeniem lokalizacji budynków towarzyszących i ”omocniczychŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu:
1) wjazd istniejący;
2) istniejące w granicach terenu zainwestowanie
mo e ”odlegać remontom, ”rzebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu”e nianiu, zgodnie z ”rzeznaczeniem terenu z zachowaniem warunków wynikających z ”rze”isów odrębnych, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony wód ”odziemnych;
3) wzd u granicy z ”lanowaną drogą KDG
urządzić ziele izolacyjną;
4) rekultywacja sk adowiska w kierunku lenymŁ
Rozdzia 7
Tereny komunikacji.
§ 87.1. Wyznacza się tereny urządze komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu symbolem KS, w tym:
1) 1KS
teren projektowanego parkingu przy
ul. Bagiennej;
2) 2KS teren ”arkingu istniejącego s u ącego
obs udze cmentarza 1ZCŁ
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1,
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania
terenu i kszta towania zabudowy:
1) miejsca ”arkingowe nale y sytuować w odleg o ci od terenów zabudowy mieszkaniowej
okre lonej w ”rze”isach odrębnych;
2) nale y urządzić ziele izolacyjną na granicy
z terenami mieszkaniowymi, zgodnie z rysunkiem
planu.
§ 88.1. Wyznacza się nowy teren urządze
komunikacji samochodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KS, przy nowej drodze dojazdowej do autostrady w ciągu drogi wojewódzkiej 423.
2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się ”od us ugi s u ące obs udze turystów, jak
MOP (miejsce obs ugi ”odró nych), us ugi motoryzacyjne itp. z dopuszczeniem uzu”e niająco
us ug handlowych i gastronomicznychŁ
3. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu
i kszta towania zabudowy:
1) wjazd bez”o rednio z istniejącej drogi KŚG;
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2) w granicach terenu urządzić: stanowiska
”ostojowe dla samochodów osobowych, cię arowych i autobusów, urządzenia wy”oczynku
( awki, sto y z zadaszeniami it”Ł), urządzenia sanitarne z wodą i o wietleniem, stanowiska obs ugi
i napraw ”ojazdów, ziele izolacyjną na granicy
z zabudową mieszkaniową, mo liwa stacja ”aliw
i towarzyszące obiekty gastronomiczno
handlowe;
3) wysoko ć budynków do 2 kondygnacji nadziemnych.
3. Śzia alno ć na terenie, o którym mowa
w ust. 1, nie mo e ”owodować ”rzekrocze
standardów jako ci rodowiska na sąsiednich
terenach zabudowy mieszkaniowej.
4. W ”rojekcie stacji ”aliw nale y zastosować
rozwiązanie techniczne izolacji zbiorników ”aliw
” ynnych za”ewniające ochronę ”rzed zanieczyszczeniem wód ”odziemnychŁ
§ 89.1. Wyznacza się tereny urządze komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu symbolami 4KS, 5KS, obejmujące tereny istniejącej i ”lanowanej stacji ”aliwŁ
2. Teren 4KS ”rzeznacza się ”od stację ”aliw
z obiektami towarzyszącymi s u ącymi obs udze
”odró nychŁ
3. Śla terenu 5KS ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia z dopuszczeniem:
1) us ug uzu”e niających funkcję terenu, nie
”owodujących ”rzekroczenia standardów jako ci
rodowiska na sąsiednich terenach zabudowy
mieszkaniowej;
2) likwidacji stacji paliw i zmiany przeznaczenia terenu na us ugi komercyjne handlowe, dla
których obowiązują zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu jak dla 4UKh.
4. Śla terenu 4KS ustala się nastę”ujące zasady zagospodarowania terenu i kszta towania zabudowy:
1) w granicy terenu nale y ”rzewidzieć: stanowiska ”ostojowe dla samochodów osobowych,
cię arowych i autobusów, urządzenia wy”oczynku
( awki, sto y z zadaszeniami it”Ł), urządzenia sanitarne z wodą i o wietleniem, stację ”aliw; mo liwa
lokalizacja stanowisk obs ugi i na”raw ”ojazdów,
urządze gastronomiczno handlowych;
2) wzd u granicy ”o udniowej terenu nale y
urządzić ziele izolacyjną;
3) wysoko ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna nie wliczając ”oddaszy, które mo na dodatkowo wykorzystać do celów u ytkowychŁ
5. Śla terenu 5KS ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu i kszta towania zabudowy:
1) istniejące zainwestowanie mo e ”odlegać
remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie,
uzu”e nianiu o obiekty towarzyszące oraz zmianie
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s”osobu u ytkowania zgodnie z ”odstawowym
i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
2) wyklucza się rozbudowę stacji ”aliw.
6. W ”rojekcie stacji ”aliw nale y zastosować
rozwiązanie techniczne izolacji zbiorników ”aliw
” ynnych za”ewniające ochronę ”rzed zanieczyszczeniem wód ”odziemnychŁ
§ 90.1. Wyznacza się tereny ”laców ”ublicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KP,
obejmujące:
1) 1KP - istniejący w centrum miasta ”lac
urbanistycznie zdefiniowany;
2) 2KP - ”rojektowany ”lac na terenie by ych
zak adów wa”ienniczych;
3) 3KP
projektowany teren publiczny w nowym zespole mieszkaniowym.
2. Istniejący na terenie 1KP ”lac nale y zachować; do”uszcza się remonty, ”rzebudowę,
rozbudowę, wymianę i uzu”e nianie istniejących
elementów zagos”odarowani terenu, z zastrze eniem § 23Ł
3. Śla terenu 2KP ustala się nastę”ujące warunki zagospodarowania:
1) teren ”rzeznacza się na reprezentacyjny plac
miejski dostę”ny wy ącznie dla ruchu ”ieszego;
2) zagos”odarowanie terenu, w tym budowę
nawierzchni i obiektów ma ej architektury oraz
urządzenie zieleni, nale y wykonać w o”arciu
o jeden kompleksowy projekt zagospodarowania
terenu, w którym nale y za”ewnić ”owiązania
”iesze ulicy KŚG(KŚZ) z ciągiem ”ieszym KŚP;
3) wyklucza się lokalizację no ników reklamowych, ”oza okazjonalnymi związanymi z im”rezami organizowanymi na placu lub kiermaszami,
o których mowa w ”ktŁ 4;
4) dopuszcza się lokalizację tymczasowych
obiektów us ugowo-handlowych tylko w ramach
okazjonalnych kiermaszówŁ
4. Na terenie 3KP do”uszcza się lokalizację
sezonowych ogródków gastronomicznychŁ
§ 91.1. Wyznacza się teren autostrady oznaczony na rysunku planu symbolem KDA.
2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia
z do”uszczeniem lokalizacji urządze związanych
z funkcjonowaniem autostrady zgodnie z warunkami okre lonymi w ”rze”isach odrębnych,
w tym w szczególno ci ekranów akustycznych
skutecznie eliminujących ”onadnormatywny ha as
na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowejŁ
§ 92.1. Wyznacza się tereny dróg i ulic g ównych oznaczone na rysunku planu symbolem
KDG, w ciągach dróg wojewódzkich nr 409
i 423, z nastę”ującymi warunkami:
1) szeroko ć ”asów drogowych:
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a) na odcinkach o szeroko ci nie mniejszej ni
25 m ”ozostawia się stan istniejący,
b) na odcinkach o szeroko ci mniejszej ni
25 m - na terenach zabudowanych pozostawia
się istniejącą szeroko ć, - na terenach niezabudowanych ”rojektuje rezerwę terenu ”od ”oszerzenia do 25 m;
2) szeroko ć jezdni i chodników
zgodnie
z ”rze”isami odrębnymi;
3) na obszarze zabudowanym, w miarę mo liwo ci, wymagane urządzenie cie ek rowerowych;
4) na planowanym wiadukcie w ciągu drogi
nr 409 nale y zastosować ”rzezroczyste ekrany
akustyczne.
2. Po wybudowaniu obwodnicy ”ó nocnej, dla
odcinka ulicy w ciągu drogi nr 409 z dodatkowym symbolem (KDZ) ul. Krapkowicka i Strzelecka ”rzewiduje się klasę zbiorczą, a dla odcinka drogi z dodatkowym symbolem KDL
ul Mali ska od granicy miasta do nowego odcinka drogi
KDG ”rzewiduje się klasę lokalną (KŚL)Ł
§ 93.1Ł Wyznacza się tereny dróg i ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ:
1) w ciągu drogi powiatowej nr 27-831 Gogolin Kamie
lŁ ul. Kamienna od linii kolejowej
Gogolin Prudnik (teren zamknięty) do granicy
miasta;
2) w ciągu drogi ”owiatowej nr 27-832 Gogolin
Góra d e
od ulicy Strzeleckiej do granicy
miasta (na terenie zabudowanym ul. Ligonia);
3) w ciągu drogi ”owiatowej nr 27-826 Gogolin Obrowiec od ul. Strzeleckiej do granicy miasta.
2. Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala
się warunki:
1) szeroko ć ”asów drogowych:
a) na odcinkach o szeroko ci nie mniejszej ni
20 m ”ozostawia się stan istniejący,
b) na odcinkach o szeroko ci mniejszej ni 20 m
- na terenach zabudowanych ”lanuje się ”oszerzenia uwzględniające istniejącą zabudowę lecz nie niej
ni do szeroko ci 14 m; - na terenach niezabudowanych ”rojektuje się ”oszerzenia do 20 m;
2) szeroko ć jezdni i chodników
zgodnie
z ”rze”isami odrębnymi;
3) na obszarze zabudowanym, w miarę mo liwo ci, wymagane urządzenie cie ek rowerowych;
4) na ”lanowanym wiadukcie w ciągu drogi
nr 27-826 nale y zastosować ”rzezroczyste
ekrany akustyczne od strony terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 94.1Ł Wyznacza się tereny dróg i ulic lokalnych oznaczone, na rysunku planu symbolem KDL:
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1) w ciągu ulŁ Wierzbowej od ulŁ Kra”kowickiej do drogi powiatowej nr 27-832 GogolinGóra d e;
2) w ciągach ulic: Mali skiej i Kamiennej odcinki nie zaliczone do klasy g ównej i zbiorczej,
ulŁ Le nej, Nowej, Szkolnej, Kono”nickiej, Kasztanowej, Wyzwolenia i Ko cielnej;
3) drogę ączącą drogę krajową nr 409 z drogą
”owiatową nr 27-826 Gogolin Obrowiec, przez
Strzebniów (z wykorzystaniem istniejącego ”rze”ustu ”od autostradą i wykonanego w ramach
budowy autostrady odcinka od drogi 409 do
Strzebniowa.
2. Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala
się warunki:
1) szeroko ć ”asów drogowych na terenach
zabudowanych:
a) na odcinkach o szeroko ci nie mniejszej ni
12 m ”ozostawia się stan istniejący,
b) na odcinkach o szeroko ci mniejszej ni
12 m
”lanuje się ”oszerzenia do szeroko ć
12 m (linia przerywana na rysunku zmiany planów);
2) szeroko ć ”asów drogowych na terenach
niezabudowanych 15-20 m;
3) szeroko ć jezdni i chodników
zgodnie
z ”rze”isami odrębnymi;
4) na obszarze zabudowanym zalecane urządzenie cie ek rowerowych;
5) na ”lanowanym wiadukcie w ciągu ulicy
Ko cielnej nale y zastosować ”rzezroczyste ekrany akustyczne od strony terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 95. Wyznacza się tereny dróg i ulic dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem
KDD, z nastę”ującymi warunkami:
1) szeroko ć ”asów drogowych na terenach
zabudowanych:
a) na odcinkach o szeroko ci 10 m i większej
”ozostawia się stan istniejący,
b) na odcinkach wę szych ni 10 m
zalecane poszerzenie do co najmniej 10 m (linia przerywana na rysunku plan),
c) projektowane ulice 10-12 m;
2) szeroko ć ”asów drogowych na terenach
niezabudowanych 15 m;
3) szeroko ć jezdni i chodników
zgodnie
z ”rze”isami odrębnymiŁ
§ 96.1. W uzu”e nieniu sieci dróg ”ublicznych
wyznacza się tereny:
1) dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW, o szeroko ci w liniach
rozgraniczających 5
10 m, w tym ulice wewnętrzne osiedlowe i wa niejsze drogi dojazdowe
do gruntów rolnych i le nych;
2) ciągów ”ieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDP, które mogą ”e nić rolę do-

Poz. 439

jazdu do istniejących dzia ek budowlanych ”od
warunkiem szeroko ci nie mniejszej ni 5 m.
2. Trasy ciągów ”ieszych wyznaczonych na
rysunku ”lanu liniami wewnętrznego ”odzia u są
”ostulatywne (nieobowiązujące)Ł
3. Ustala się dodatkowe warunki dla ulic i dróg
wewnętrznych, o których mowa w ustŁ 1 ”kt 1:
1) minimalny ”romie skrętu 6 m;
2) w ”rzy”adku braku mo liwo ci ”rzejazdu
bez zawracania ciąg nale y zako czyć ”lacem
manewrowym co najmniej o powierzchni kwadratu 12,5x12,5 m, chyba, e ”rze”isy z zakresu
ochrony ”rzeciw”o arowej stanowią inaczej;
3) szeroko ci ”rojektowanych ulic na terenach
”lanowanej zabudowy ”owinny uwzględniać mo liwo ć usytuowania w nich wymaganych sieci
infrastruktury technicznej;
4) ulice osiedlowe o szeroko ci mniejszej ni 8 m
zaleca się budować w formie ciągów ”ieszojezdnych, tjŁ jezdnię realizować bez krawę ników,
a ”asy ruchu ko owego i ”ieszego zró nicować
kolorem i fakturą nawierzchniŁ
§ 97. Śla terenów dróg i ulic ustala się nastę”ujące do”uszczenia i nakazy:
1) do”uszcza się odstę”stwa od ustalonych
szeroko ci ulic i dróg w liniach rozgraniczających
w ”rzy”adkach uzasadnionych szczegó owymi
rozwiązaniami technicznymi, z zachowaniem warunków okre lonych w ”rze”isach odrębnych;
2) nowe i modernizowane ulice nale y dostosować do korzystania ”rzez osoby nie”e nos”rawne (zjazdy z chodników, sygnalizacja it”Ł);
3) nale y chronić istniejące w ”asach ulic zadrzewienia oraz uzu”e niać je zachowując uk ad
i to samo ćŁ
DZIA
COWE

III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃ-

§ 98. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
”rzestrzennym ustala się jednorazową o” atę od
wzrostu warto ci nieruchomo ci - w granicy terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami
literowymi:
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§ 99. Śo czasu zagos”odarowania terenów
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa y obowiązuje dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowania i u ytkowania, chyba e ”rze”isy szczegó owe
stanowią inaczejŁ
§ 100. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ
§ 101. Tracą moc:
1) uchwa a Nr XIł89ł99 z dnia 9 listo”ada
1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 49, poz.
319.);
4 39
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2) uchwa a Nr XXXIXł281ł2005 z dnia 23
wrze nia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowych
”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta
Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 75, poz.
2356 z ”ó nŁ zmŁ)Ł
§ 102. Wykonanie uchwa y ”owierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 103. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
30 dni od dnia jej og oszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Franciszek Holeczek
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