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UCHWAIA NR LIX/652/10 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg  

dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od ”óJnocy ul. SJoneczną,  
od zachodu rowem K - 7 oraz od ”oJudnia magistralną linią kolejową 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002 r.  

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

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

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U  

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 

Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 

1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) 

oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U.  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. 

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

poz. 1413, Dz. U. z 2010 r., Nr 24, poz. 124),  

w związku z uchwaJą nr XLVII/461/09 Rady Miej-

skiej Brzegu z dnia 18 czerwca 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Brzeg, po stwierdzeniu zgodno`ci ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy miasta Brzegu, Rada 

Miejska Brzegu uchwala co nastę”uje: 
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, 

zwaną w dalszej tre`ci uchwaJy planem, obejmującą 

obszar ograniczony od wschodu ul. Lwowską, od 

”óJnocy ul. SJoneczną, od zachodu rowem K-7 oraz 

od ”oJudnia magistralną linią kolejowąŁ 
2. Granice obszaru objętego planem okre`lone 

są na rysunku planu w skali 1 : 1000, zwanym  

w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem planu, spo-

rządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii 

map zasadniczych. 

 

§ 2.1. Rysunek planu, o którym mowa w § 1 

ust. 2, jest integralną czę`cią planu i stanowi 

zaJącznik nr 1 do uchwaJyŁ 
2. źaJącznikiem do uchwaJy, nie stanowiącym 

ustaleL planu, jest takwe: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące 

zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące 

zaJącznik nr 3. 

 

§ 3.1. W planie okre`lono: 
1) § 7-8 - zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego; 

2) § 9-11 - zasady ochrony `rodowiska i kra-

jobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego; 

3) § 12 - wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych; 

4) § 13 - zasady i warunki scalania oraz po-

dziaJu nieruchomo`ci; 
5) § 14 - szczególne warunki zagospodarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
6) § 15-18 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

7) § 19-26 - przeznaczenie terenów oraz za-

sady ksztaJtowania ich zabudowy i zagospodaro-

wania; 

8) § 27 - s”osób i termin tymczasowego za-

gospodarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów; 
9) § 28 - stawki procentowe, o których mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie okre`la się: 
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony 

przyrody, zasad ochrony zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej, granic i s”osobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie na podstawie ”rze”isów odręb-
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nych, w tym terenów górniczych, narawonych na 

niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych 

osuwaniem się mas ziemnych, ”oniewaw takie 

tereny i obiekty nie wystę”ują na obszarze obję-
tym planem; 

2) granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, granic 

obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej, granic obszarów wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji, granic terenów 

pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych, granic terenów rekreacyjno - wypo-

czynkowych oraz terenów sJuwących organizacji 

imprez masowych, a takwe granic ”omników zagJa-

dy i ich stref ochronnych, ze względu na brak ta-

kich potrzeb. 

 

§ 4.1. Celem s”orządzenia planu jest uzyska-

nie czytelnego i kompozycyjnie skoLczonego ze-

s”oJu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensyw-

no`ci, poprzez jego uzu”eJnienie kosztem terenów 

nieurządzonych i niezagospodarowanych, w ”eJni 
uzbrojonych, stanowiących wJasno`ć gminy. 

2. Przedmiotem planu są wydzielone na rysun-

ku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone 

symbolami: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (§19); 
2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej (§20); 
3) ZI - tereny zieleni izolacyjnej (§21); 
4) ZS - tereny zieleni urządzonej (§22); 
5) WS - tereny wód powierzchniowych (§23); 
6) KDZ - teren dróg publicznych zbiorczych 

(§24); 
7) KDD - tereny dróg publicznych dojazdo-

wych (§25); 
8) E - teren infrastruktury elektroenergetycznej  

                                                        (§26)Ł 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2: 

1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 

oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania okre`la się przepisach 

szczegóJowych planu; 

2) przepisy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

JącznieŁ 
4. Jeweli przepisy ogólne lub szczegóJowe nie 

stanowią inaczej, na terenach, o których mowa  

w ust. 2, mowna sytuować: 
1) obiekty budowlane wraz ze związanymi  

z nimi urządzeniami budowlanymi oraz dokony-

wać odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, prze-

budowy, remontu i zmiany sposobu uwytkowania 

obiektów lub ich czę`ci, a takwe wykonywać inne 

roboty budowlane; 

2) budynki gospodarcze oraz wykorzystywać 

na te cele czę`ci budynków o innym przeznacze-

niu, a takwe dokonywać odbudowy, nadbudowy, 

rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany spo-

sobu uwytkowania; 
3) infrastrukturę techniczną związaną z obsJu-

gą obiektów i terenów, o których mowa w ust. 2, 

oraz inną infrastrukturę techniczną, a takwe doko-

nywać jej wymiany, rozbudowy, przebudowy  

i remontu, je`li nie koliduje to z istniejącą lub pla-

nowaną zabudową i zagospodarowaniem tere-

nów; 
4) zieleL towarzyszącą oraz obiekty maJej ar-

chitektury. 

 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, są 

obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia ｦ wyznaczone `ci`le oraz wyznaczone orien-

tacyjnie; 

3) linie zabudowy ｦ obowiązujące i nieprze-

kraczalne; 

4) obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu; 

5) planowany szpaler zieleni izolacyjnej; 

6) drzewo objęte ochroną na podstawie usta-

leL planu; 

7) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-

lem literowym. 

2. Oznaczenia graficzne rysunku planu, nie 

wymienione w ust. 1, mają charakter postula-

tywny lub informacyjny. 

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny wy-

znaczonych `ci`le na rysunku planu, nie podlega 

zmianom. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii 

rozgraniczających wyznaczonych orientacyjnie w 

przypadku: 

1) korekty szeroko`ci pasa drogowego drogi, 

oznaczonej symbolem KDZ; 

2) korekty przebiegu koryta cieków wodnych, 

oznaczonych symbolem WS. 

 

§ 6.1. Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w uchwa-

le oznaczają: 
1) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu prze-

”isów budowlanych, a takwe garaw na samochody 

osobowe oraz wiata lub zadaszenie gospodar-

czełgarawowe; 
2) budynek podstawowy ｦ budynek o funkcji 

zgodnej z przeznaczeniem podstawowym terenu; 

3) dach wysoki ｦ dach zaJowony na zasadni-

czej bryle budynku, o gJównych ”oJaciach da-

chowych zbiegających się w jednej kalenicy,  

o symetrycznych kątach nachylenia od 30o do 

40o, przy czym kąt nachylenia ”ozostaJych ”oJaci 
dachowych nie mowe ”rzekraczać 40o, a ich rzut 

na ”Jaszczyznę ”oziomą nie mowe być większy niw 
50% rzutu gJównych ”oJaci dachu; 
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4) dziaJka budowlana ｦ w rozumieniu przepi-

sów z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego; 

5) dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ dziaJalno`ć go-

spodarcza nie zaliczana do ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko, nie 

”owodująca przekroczenia obowiązujących stan-

dardów jako`ci `rodowiska i standardów emisyj-

nych, okre`lonych w przepisach odrębnych, poza 

granicami terenu, do którego ”rowadzący dziaJal-

no`ć posiada tytuJ prawny; 

6) dziaJalno`ć nie zakJócająca funkcji mieszka-

niowej ｦ dziaJalno`ć gospodarcza nieuciąwliwa 

oraz nie wymagająca: 
a) instalacji i urządzeL mogących ”owodować 

przekroczenie standardów emisyjnych poza po-

mieszczeniami, w których jest prowadzona, 

b) sytuowania urządzeL terenowych, związa-

nych z ”rowadzoną dziaJalno`cią (np. place par-

kingowe, skJadowe, wiaty), 

c) przechowywania, skJadowania lub groma-

dzenia jakichkolwiek urządzeL, s”rzętu, materia-

Jów i substancji na terenie, 

d) obsJugi transportowej pojazdami o dopusz-

czalnej masie ”owywej 3,5 t lub obsJugi wielo-

krotnej tj. więcej niw 2 kursy na dobę, 
e) dostę”u klientów w godz. od 20oo do 8oo; 

7) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-

zacyjne, elektroenergetyczne `redniego i niskiego 

na”ięcia, gazowe, cie”Jownicze, telekomunikacyj-

ne i inne, wraz z urządzeniami na sieciach takimi 

jak zbiorniki, pompownie, przepompownie, osad-

niki, stacje transformatorowe, szafy kablowe itp., 

a takwe kabiny telefoniczne, z wyjątkiem anten  

i stacji bazowych telekomunikacyjnych; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 

usytuowania budynku od drogi lub terenu o in-

nym przeznaczeniu, mierzoną od ich linii rozgrani-

czającej do zasadniczej `ciany budynku lub jej 

najbliwszego punktu, w przypadku gdy jest ona 

nierównolegJa do linii rozgraniczającej; 
9) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wyzna-

czająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania bu-

dynku od drogi, mierzoną od jej linii rozgranicza-

jącej do zasadniczej `ciany frontowej budynku, 

przy czym: 

a) na linii zabudowy nalewy sytuować min. 

50% dJugo`ci `ciany frontowej budynku podsta-

wowego, 

b) linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną li-

nią zabudowy dla budynków gospodarczych; 

10) no`nik reklamowy ｦ kawdy wolnostojący 

obiekt wraz z no`nikiem informacji wizualnej, 

sJuwącej reklamie, a takwe reklamy o powierzchni 

większej niw 0,5 m2 umieszczane na obiektach 

budowlanych i urządzeniach, lub ich czę`ciach; 

11) obszar przestrzeni publicznej ｦ zgodnie  

z przepisami ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym; 

12) ”rzestrzeL ”óJ”ubliczna ｦ fizyczna prze-

strzeL dostę”na dla kawdego, ale ze względu na 

usytuowanie, kontrolowana przez mieszkaLców 

otaczających ją domów, a takwe ”rzestrzeL pry-

watna wizualnie dostę”na dla kawdego; 
13) parking terenowy ｦ jednopoziomowe od-

kryte miejsce parkingowe dla samochodów oso-

bowych, lub ich zgrupowanie, sytuowane na po-

ziomie terenu; 

14) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy i Bran-

wowe Normy oraz przepisy prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze województwa opol-

skiego; 

15) standard jako`ci `rodowiska i standardy 

emisyjne ｦ w rozumieniu ”rze”isów odrębnych  

z zakresu ochrony `rodowiska; 
16) teren - fragment obszaru objętego planem, 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem literowym; 

17) usJugi drobne ｦ usJugi `wiadczone w ra-

mach wykonywania wolnego zawodu oraz `wiad-

czone indywidualnie przez jednoosobowe podmioty 

gospodarcze takie jak usJugi projektowe, pracownie 

artystyczne, indywidualne praktyki lekarskie, fizjote-

rapeutyczne, geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-

księgowe, doradcze, detektywistyczne, krawieckie, 

usJugi związane z tJumaczeniami, sekretarskie, ob-

sJugi finansowej i ubezpieczeniowej oraz inne,  

o podobnym charakterze, prowadzone tylko i wy-

Jącznie w: 

a) lokalu uwytkowym jednorodzinnego budynku 

mieszkalnego, 

b) pomieszczeniach jednorodzinnego budynku 

mieszkalnego na powierzchni nie większej niw 
30% powierzchni uwytkowej budynku, 

c) mieszkaniu, w przypadku je`li w budynku 

mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, na 

powierzchni nie większej niw 30% powierzchni 

uwytkowanej jako mieszkanie przez ”rowadzącego 

dziaJalno`ć; 
18) usJugi towarzyszące funkcji mieszkaniowej 

ｦ usJugi uwyteczno`ci publicznej obejmujące: 
a) handel detaliczny, z wyjątkiem detalicznej 

s”rzedawy ”ojazdów i motocykli, s”rzętu budowla-

nego i rolniczego, lub ich czę`ci, oraz stacji paliw, 

b) gastronomię, z wyjątkiem lokali rozrywko-

wych i nocnych, 

c) usJugi bytowe - fryzjerskie, kosmetyczne, 

stylistyczne, pralnicze, fotograficzne, kserogra-

ficzne, introligatorskie, internetowe, dorabiania 

kluczy, wykonywania ”ieczątek, solaria, a takwe 

usJugi w zakresie napraw artykuJów uwytku oso-

bistego i domowego jak np. naprawa obuwia, 

zegarków, biwuterii, s”rzętu AGD i RTV, rowerów 

i s”rzętu sportowego oraz wy”owyczalnie kast 
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wideo, s”rzętu sportowego, elektronicznego i elek-

trycznego i inne o podobnym charakterze; 

19) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawają-
cy procentowy udziaJ powierzchni zabudowy 

budynków usytuowanych na dziaJce budowlanej, 

w powierzchni tej dziaJki budowlanej; 

20) zieleL towarzysząca ｦ zieleL ozdobna i przy-

domowa w granicach dziaJki budowlanej, a w pasie 

drogowym zieleL ”rzydrowna; 

21) zjazd - zjazd z drogi na dziaJkę lub teren 

dla ”ojazdów samochodowych. 

2. Uwyte w przepisach niniejszej uchwaJy ”ojęcia 

zdefiniowane w przepisach odrębnych, w rozumie-

niu ustaleL ust. 1 pkt 13, interpretuje się wedJug 

stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwale-

nia planu. 

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

 

§ 7.1. Przy sytuowaniu budynków i ich rozbu-

dowie nalewy res”ektować linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu i przepisami szczegóJowymiŁ 
2. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliuniaczej segmenty budynku, sytuowane na 

wydzielonych dziaJkach, nie muszą być lustrza-

nym odbiciem. 

3. Przy budowie, odbudowie, nadbudowie, 

rozbudowie i przebudowie segmentów budynku, 

usytuowanych na wydzielonych dziaJkach w za-

budowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej bliu-
niaczej i szeregowej, nalewy zachować: 

1) jednakowe wysoko`ci od poziomu terenu 

do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej oraz do 

kalenicy dachu; 

2) jednakowe materiaJy wykoLczenia `cian 

elewacyjnych oraz ich kolorystykę; 
3) jednakową geometrię dachu oraz materiaJ  

i kolor jego pokrycia; 

4) jednakową stolarkę okienną i drzwiową, 
5) jednakową formę do`wietlenia poddasza 

uwytkowego (okna ”oJaciowe, lukarny). 

4. Przy rozbudowie budynków, dach czę`ci 
dobudowanej nalewy ”okryć takim samym mate-

riaJem i w takim samym kolorze, jak pokrycie 

dachu istniejącegoŁ 
 

§ 8.1. Na caJym obszarze objętym planem na-

kazuje się: 
1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych wykonać zieleL towarzyszącą; 
2) w kolorystyce: 

a) elewacji budynków stosować kolory w od-

cieniach pastelowych, z wyjątkiem odcieni koloru 

niebieskiego, fioletowego i czarnego, 

b) dachów budynków stosować materiaJ w od-

cieniach koloru czerwonego, brązowego i grafito-

wego. 

2. Na caJym obszarze objętym planem ustala 

się zakaz sytuowania: 

1) tymczasowych obiektów budowlanych, z za-

strzeweniem § 27 ust. 2; 

2) budynków gospodarczych blaszanych, skJa-

danych z gotowych elementów, lub innych o niskiej 

estetyce wyglądu zewnętrznego; 
3) na dachach budynków anten odbiorców in-

dywidualnych, lub ich konstrukcji wsporczych,  

o wysoko`ci większej niw 2 m. 

3. Na caJym obszarze objętym planem ustala 

się nastę”ujące zasady sytuowania ogrodzeL: 
1) zakaz: 

a) zachowania i sytuowania nowych ogrodzeL 

wykonanych z ”refabrykatów betonowych, z wy-

jątkiem ogrodzenia terenu zamkniętego, 
b) wygradzania terenu oznaczonego symbolem ZI; 

2) od strony dróg, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDZ i KDD, oraz od ul. Lwow-

skiej sytuować ogrodzenia o powierzchni awuro-

wej nie mniejszej niw 60% oraz o wysoko`ci nie 

większej niw 1,2 m; 

3) od strony terenu, oznaczonego symbolem ZS, 

sytuować ogrodzenia w formie wywo”Jotu; dopusz-

cza się sytuowanie wywo”Jotu na siatce ogrodze-

niowej. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kultu-

rowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

§ 9.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

zdrowia i bez”ieczeLstwa ludzi na obszarze obję-
tym planem: 

1) zgodnie z przepisami odrębnymi, okre`lają-
cymi dopuszczalne poziomy haJasu, teren ozna-

czony symbolem: 

a) MN - jest terenem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

b) MW - jest terenem zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 

2) budynki lub pomieszczenia przeznaczone na 

staJy pobyt ludzi, ”odlegające ochronie na podsta-

wie ”rze”isów odrębnych w zakresie ochrony przed 

haJasem i drganiami, ”oJowone w zasięgu udoku-

mentowanego uciąwliwego oddziaJywania magi-

stralnej linii kolejowej, nalewy ksztaJtować i zabez-

”ieczyć przed haJasem i drganiami poprzez stoso-

wanie skutecznych rozwiązaL przestrzennych  

i technicznych, za”ewniających wJa`ciwe warunki 

akustyczne w budynkach; 

3) na terenie oznaczonym symbolem ZI, 

wzdJuw drogi KDD, ksztaJtować szpaler zieleni 

izolacyjnej, zimozielonej i wielo”iętrowej, zapew-

niającej ochronę przed zanieczyszczeniami komu-

nikacyjnymi i haJasemŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony `ro-

dowiska na obszarze objętym planem: 
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1) w budynkach stosować rozwiązania zapo-

biegające lub ograniczające niską emisję do po-

wietrza, w tym szczególnie: 
a) w systemach grzewczych stosować paliwa 

niskoemisyjne lub urządzenia niskoemisyjne, 

b) wykorzystać centralny system zasilania 

miasta w cie”Jo lub energię odnawialną w zasila-

niu energetycznym budynków i w gospodarce 

komunalnej, w tym szczególnie energię sJoneczną 

i pompy cieplne; 

2) miejsca czasowego gromadzenia od”adów 

zabez”ieczyć przed przedostaniem się do ziemi 

substancji mających negatywny w”Jyw na `ro-

dowisko; 

3) powierzchnie dróg i ”arkingów, na których 

istnieje niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia sub-

stancjami szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do 

wód lub do ziemi, nalewy uszczelnić, zabezpieczyć 

przed s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny 

”rzylegJe oraz wy”osawyć w urządzenia zabezpie-

czające przed przedostaniem się substancji zagra-

wających `rodowisku naturalnemu wód i ziemi; 

4) zakazuje się: 
a) lokalizacji przydomowych i indywidualnych 

oczyszczalni `cieków, z wyJączeniem urządzeL 

”odczyszczających `cieki przed ich odprowadze-

niem do systemu kanalizacyjnego, lub do wód  

i do ziemi, 

b) wprowadzania nieoczyszczonych `cieków 

do ziemi lub wód 

 

§ 10.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

i ksztaJtowania szaty ro`linnej na obszarze obję-
tym planem: 

1) wskazane na rysunku planu drzewo, sosnę 

czarną (Pinus nigra), obejmuje się ochroną; do-

puszcza się tylko cięcia ”ielęgnacyjne, z wyjąt-

kiem przypadku wystą”ienia zagrowenia bezpie-

czeLstwa ludzi lub mienia; 

2) nalewy zachować inne istniejące drzewa, 

usytuowane w pasie drogowym drogi KDZ oraz 

na terenach oznaczonych symbolami ZI, ZS  

i MW, je`li: 
a) ich usytuowanie s”eJnia wymogi §14 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 planu, 

b) nie kolidują z planowanym zagospodarowa-

niem terenu KDZ lub nie zagrawają bezpieczeL-
stwu ruchu drogowego, 

c) nie kolidują z ”lanowaną zabudową terenu 

MW lub zagrawają bez”ieczeLstwu ludzi i mienia; 

3) drzewo, o którym mowa w pkt 1, oraz inne 

drzewa mowliwe do zachowania nalewy zabezpie-

czyć przed uszkodzeniami w trakcie robót budow-

lanych. 

2. W przypadkach uzasadnionych technicznie  

i gospodarczo drzewa, przeznaczone do usunię-
cia, ”rzesadzić na teren zieleni izolacyjnej, ozna-

czony symbolem ZI. 

 

§ 11.1. Na obszarze objętym planem, ”oJowo-

nym w polu ekspozycji widoku historycznego 

zes”oJu zabudowy zrealizowanego wg zasad 

Bauhausu, z osi widokowej jaką stanowi magi-

stralna linia kolejowa relacji WrocJaw ｦ Opole: 

1) zakazuje się sytuowania: 

a) obiektów budowlanych stanowiących domi-

nanty przestrzenne, 

b) na budynkach akcentów architektonicznych 

w formie wiewyczek, sterczyn itp.; 

2) urządzeniom ochrony przed haJasem, sytu-

owanym wzdJuw linii kolejowej, za”ewnić min. 

50% powierzchni ”rzeuroczystej, umowliwiającej 
wgląd na widok eksponowany. 

2. W przypadku ujawnienia podczas prowa-

dzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, we jest on zabytkiem, 

nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony w przepi-

sach odrębnych w zakresie ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami. 

 

RozdziaJ 4 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

 

§ 12.1. Na obszarze objętym planem za obszar 

przestrzeni publicznej uznaje się: 
1) pas drogowy drogi publicznej zbiorczej, 

oznaczonej symbolem KDZ. 

2. Nastę”ujące tereny uznaje się za ”rzestrzeL 

”óJ”ubliczną: 

1) pas drogowy dróg publicznych dojazdo-

wych, oznaczonych symbolem KDD; 

2) czę`ć terenu oznaczonego symbolem MN  

i MW, ”oJowonego ”omiędzy linią rozgraniczającą 

pasa drogowego drogi KDD i ul. Lwowskiej, a ele-

wacją frontową budynków. 

3. W obszarze przestrzeni publicznej, o której 
mowa w ust. 1, oraz w przestrzeniach ”óJ”u-

blicznych, o których mowa w ust. 2, obowiązuje: 
1) nakaz wy”osawenia w elementy maJej archi-

tektury, o`wietlenia oraz znaki i plany informacji 

wizualnej o ujednoliconym charakterze i wysokich 

walorach estetycznych i uwytkowych, w s”osób 

nie kolidujący z ruchem komunikacyjnym, przy 

czym w ciągu drogi oznaczonej symbolem: 

a) KDZ ｦ formę maJej architektury i o`wietle-

nia dostosować do wymogów konserwatorskich, 

b) KDD ｦ usytuowanie elementów maJej archi-

tektury oraz urządzeL technicznych i budowla-

nych nie mowe naruszać ciągJo`ci i szeroko`ci 
chodnika; 

2) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych, o któ-
rych mowa w § 27 ust. 2 pkt 2, 

b) tymczasowych obiektów usJugowo - han-

dlowych, 

c) no`ników reklamowych, z zastrzeweniem 

pkt 3; 
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3) dopuszcza się sytuowanie no`ników rekla-

mowych wyJącznie: 
a) a) na terenie oznaczonym symbolem ZI i KDD 

- w pasie do 10 m od linii rozgraniczającej  
ul. Lwowskiej, pod warunkiem zachowania: ｦ trój-

kąta widoczno`ci o wymiarach min. 5 m x 5 m na 

skrzywowaniach ulic, ｦ ciągJo`ci i szeroko`ci chod-

nika, ｦ odlegJo`ci min. 2,5 m od krawędzi jezdni, ｦ 

nieprzekraczalnej powierzchni reklamy do 5 m2, 

b) na terenie oznaczonym symbolem KDZ -  

w formie walca o `rednicy do 1,5 m i wysoko`ci 
do 3,5 m, nie bliwej niw 1 m od `ciewki rowerowej, 

c) na rusztowaniach ustawionych przy budyn-

ku - w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jednak nie dJuwej niw przez ”óJ roku. 

4. Dla tablic informacyjnych i szyldów, sytu-

owanych na obszarze objętym planem, nie sta-

nowiących no`ników reklamowych w rozumieniu 

§ 6 pkt 10, obowiązuje: 
1) nakaz sytuowania na elewacji frontowej - 

”oniwej stropu nad parterem budynku, z zastrze-

weniem pkt 2 lit b-d; 

2) zakaz sytuowania: 

a) na drzewach oraz obrębie rzutu ich korony, 

b) jako namalowanych lub naklejanych na 

`cianach budynków lub jego czę`ciach, 
c) jako podwieszonych do balkonów i wykuszy, 

d) na szybach lub w oknach budynków miesz-

kalnych, 

e) na ogrodzeniach. 

5. Na terenie zieleni izolacyjnej, oznaczonej 

symbolem ZI, dopuszcza się sytuowanie urządzo-

nych miejsc na kontenery do selektywnego zbie-

rania od”adówŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady i warunki scalania oraz ”odziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 13.1. Dopuszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego planem. 

2. Linie rozgraniczające tereny o równych ro-

dzajach przeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią 

równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek prze-

znaczonych do ”odziaJu lub scalenia. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) nowe dziaJki budowlane nalewy wydzielić 

zgodnie z rysunkiem planu lub przy zachowaniu 

nastę”ujących ”arametrów: 
a) na terenie oznaczonym symbolem MN: ｦ szero-

ko`ć frontu dziaJki ｦ od 24 m do 35 m, ｦ powierzch-

nia dziaJki budowlanej - od 700 m2 do 1000 m2; 

b) na terenie oznaczonym symbolem MW: ｦ 

szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 12 m do 25 m; ｦ 

powierzchnia dziaJki ｦ od 350 m2 do 1050 m2; 

2) dopuszcza się: 
a) inne parametry dziaJek budowlanych, niw 

okre`lone w pkt 1, w przypadku uzasadnionym 

skrajnym lub narownym usytuowaniem dziaJki przy 

liniach rozgraniczających terenu, 

b) wydzielenie, na terenach oznaczonych 

symbolem MW, dojazdów i doj`ć do dziaJki, bu-

dynków i urządzeL, odpowiednich do przeznacze-

nia i sposobu uwytkowania zgodnie z przepisami 

odrębnymi, umowliwiających dostę” do drogi pu-

blicznej dojazdowej KDD; 

3) kąt ”oJowenia granicy dziaJek budowlanych, 

w stosunku do linii rozgraniczającej drogi KDD 

powinien wynosić 90o. 

 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

 

§ 14.1 Na terenie ”oJowonym w sąsiedztwie 

magistralnej linii kolejowej, wydzielonej na rysun-

ku planu granicą terenów zamkniętych, obejmują-
cym pas terenu o szeroko`ci 20 m: 

1) przy sytuowaniu drzew i krzewów oraz 

obiektów budowlanych, nie związanych z prowa-

dzeniem ruchu kolejowego lub utrzymaniem linii 

kolejowej, nalewy zachować odlegJo`ci wymagane 

przepisami odrębnymi od granicy obszaru kolejo-

wego i osi skrajnego toru; 

2) usytuowanie drzew, krzewów i obiektów 

budowlanych oraz wykonywanie robót ziemnych 

nie mowe zakJócać eksploatacji i dziaJania urzą-
dzeL kolejowych i zagrawać bez”ieczeLstwu ru-

chu kolejowego; 

3) roboty ziemne: 

a) mogą być prowadzone w odlegJo`ci nie 

mniejszej niw 4 m od granic obszaru kolejowego; 

b) prowadzone w odlegJo`ci od 4 m do 20 m 

od granic obszaru kolejowego nalewy uzgadniać 

zgodnie wymogami ”rze”isów odrębnychŁ 
2. Na granicach potencjalnego zasięgu lokal-

nych ”odto”ieL, wskazanych na rysunku planu, 

ustala się nastę”ujące zasady: 

1) nakaz sytuowania poziomu parteru budynku 

na wysoko`ci min. 1,0 m nad istniejącym pozio-

mem terenu; 

2) w konstrukcji budynków uwzględnić mowli-
wo`ć okresowego wystę”owania ”odto”ieL; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nalewy 

uksztaJtować i zagos”odarować w s”osób umow-
liwiający naturalny s”Jyw wody w kierunku cie-

ków wodnych i rowówŁ 
3. Dla cieków wodnych i rowów melioracyj-

nych nalewy: 
1) za”ewnić dostę” wJa`ciwemu zarządcy, 

odpowiedzialnemu za ich eks”loatację; 
2) od linii brzegowej zachować: 
a) nie”rzekraczalną linię zabudowy, zgodnie  

z przepisami szczegóJowymi planu, przy sytuowaniu 

wszelkich obiektów budowlanych, nie związanych  

z gos”odarką wodną lub ochroną przeciwpowo-

dziową, 
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b) odlegJo`ć min. 1,5 m przy sytuowaniu ogro-

dzeLŁ 
 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

§ 15.1. Ustala się obowiązek: 
1) przebudowy podstawowego ukJadu uliczne-

go miasta na odcinku ul. SJonecznej, oznaczonej 

symbolem KDZ; 

2) rozbudowy ukJadu ulicznego miasta o drogi 

publiczne dojazdowe, oznaczone symbolem KDD, 

”owiązane z ulicą LwowskąŁ 
2. Ustala się ogólne zasady wyznaczania i za-

gospodarowania terenów dróg: 
1) ulice, oznaczone symbolem KDZ i KDD, na-

lewy wyznaczyć zgodnie z rysunkiem i przepisami 

szczegóJowymi planu; 

2) dojazd lub doj`cie do dziaJki, budynków lub 

urządzeL na terenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczonej symbolem MW, nie-

wyznaczone na rysunku planu, nalewy projekto-

wać zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
3. Dopuszcza się: 
1) eta”ową budowę nowych dróg oraz prze-

budowę i remont dróg istniejących, w dostoso-

waniu do wystę”ujących potrzeb; 

2) odstę”stwa od ustalonych w §24-25 para-

metrów dróg w przypadkach uzasadnionych 

względami technicznymi, przy zachowaniu wy-

mogów ”rze”isów odrębnychŁ 
4. W pasach drogowych dróg obowiązują na-

stę”ujące wymagania: 

1) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych lub urządzeL niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-

gowego, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) dopuszcza się odstę”stwa od zakazu, o któ-
rym mowa w pkt 1, wyJącznie w przypadku infra-

struktury technicznej niezwiązanej z drogą i no`ni-

ków reklamowych, o których mowa w § 12 ust. 3 

pkt 3 lit. a-b, na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i przez zarządcę drogi; 

3) budowa, przebudowa lub remont infrastruk-

tury technicznej niezwiązanej z drogą i no`ników 

reklamowych, o których mowa w pkt 2, wymaga 

zgody zarządcy drogi; 

4) usytuowanie zjazdu, jego projekt oraz bu-

dowa lub przebudowa, mowliwa zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 
5) drogi nalewy dostosować do wymogów 

osób nie”eJnos”rawnychŁ 
5. Zjazdy na dziaJki budowlane: 

1) wyJącznie z ul. Lwowskiej i drogi KDD, zgod-

nie z przepisami szczegóJowymi planu, z zastrzewe-

niem pkt 2; 

2) na terenie oznaczonym symbolem MW do-

puszcza się dojazd do dziaJek budowlanych, bu-

dynków lub urządzeL poprzez drogi wewnętrzne, 
niewyznaczone na rysunku planu, ”owiązane  

z drogą KDD. 

 

§ 16.1. Ustala się zasady minimalnego wypo-

sawenia terenów w miejsca parkingowe (m.p.) dla 

samochodów osobowych, wymagane dla po-

szczególnych rodzajów przeznaczenia: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ  

2 m.p. na jedno mieszkanie, wliczając garaw; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ  

1 m.p. na jedno mieszkanie; 

3) usJugi drobne ｦ 1 m.p.; 

4) handel detaliczny ｦ 20 m.p. na 1000 m2 

powierzchni s”rzedawy; 
5) gastronomia ｦ 1 m.p. na 4 miejsca kon-

sumpcyjne; 

6) usJugi bytowe ｦ 2 m.p. 

2. Miejsca parkingowe, o których mowa  

w ust. 1, nalewy sytuować na dziaJce budowlanej, 

na której usytuowany jest obiekt, lub wzdJuw do-

jazdu lub doj`cia do dziaJki, budynków lub urzą-
dzeL na terenie zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, oznaczonej symbolem MW, zgodnie  

z przepisami odrębnymiŁ 
3. Dopuszcza się sytuowanie miejsc parkin-

gowych związanych obsJugą obszaru objętego 

planem oraz terenów ”rzylegJych miasta w pa-

sie drogowym drogi KDD o szeroko`ci większej 
niw 12 m, na zasadach okre`lonych przepisami 

szczegóJowymi planu. 

 

§ 17.1. Ustala się obowiązek uzbrojenia ob-

szaru objętego planem w sieci: wodociągową, 
kanalizacyjne, elektroenergetyczną, gazu przewo-

dowego i telekomunikacyjną, ”owiązane z infra-

strukturą techniczną poza obszarem objętym pla-

nem, a docelowo w sieć cie”Jowniczą miejskąŁ 
2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej oraz 

sytuowanie innej, niw wymieniona w ust. 1, infra-

struktury technicznej. 

3. Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej: 

1) w pasie drogowym drogi publicznej, oznaczo-

nej symbolem KDZ, postuluje się za”ewnić korytarz 

techniczny do prowadzenia sieci miejskich; 

2) sieci infrastruktury technicznej sytuować  

w liniach rozgraniczających dróg, oznaczonych 

symbolem KDZ i KDD, na zasadach okre`lonych 

w § 15 ust. 4; 

3) dopuszcza się sytuowanie infrastruktury 

technicznej na terenie oznaczonym symbolem: 

a) MN i MW, w pasie terenu ”oJowonym pomię-
dzy linią rozgraniczającą i linią zabudowy oraz 

wzdJuw wydzielonych dojazdów i doj`ć do dziaJek 

budowlanych oraz granic ”odziaJów geodezyjnych; 

b) ZI i ZS, z zastrzeweniem § 14 ust. 1 i ust. 3; 

4) w przypadkach uzasadnionych względami 
technicznymi, dopuszcza się odstę”stwa od za-
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sad okre`lonych w pkt 2 i 3, pod warunkiem za-

chowania wymogów ”rze”isów odrębnych; 
5) terenom usytuowania urządzeL infrastruktu-

ry technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi 

publicznej. 

 

§ 18.1. Ustala się nastę”ujące zasady zaopa-

trzenia w wodę oraz rozwoju sieci wodociągowej: 
1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych ｦ 

wyJącznie z miejskiej sieci wodociągowej; 
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do ce-

lów gospodarczych ｦ z wJasnego ujęcia wody, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) parametry sieci wodociągowej winny za-

”ewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciw-

”owarowych, w ilo`ci i na zasadach okre`lonych 

przepisami odrębnymi; 
4) sieć wodociągową rozbudować w ukJadzie 

za”ewniającym ciągJo`ć dostawy wody do od-

biorcówŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady odprowadze-

nia `cieków i rozwoju sieci kanalizacyjnej: 

1) odprowadzenie `cieków bytowych i komu-

nalnych ｦ wyJącznie do sieci kanalizacji sanitarnej 

i na miejską oczyszczalnię `cieków; 
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni zanieczyszczonych ｦ wyJącznie 

do urządzeL i sieci kanalizacji deszczowej, oraz na 

miejską oczyszczalnię `cieków lub do wód i do 

ziemi, po uprzednim podczyszczeniu w urządze-

niach wJasnych, w stopniu wymaganym przepisami 

odrębnymi i zgodnie z nimi; 

3) dopuszcza się odprowadzenie wód opado-

wych i roztopowych niezanieczyszczonych do 

gruntu na wJasnej dziaJce, w zalewno`ci od ilo`ci 
`cieków na teren nieutwardzony lub do doJów 

chJonnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) dopuszcza się retencjonowanie czystych 

wód opadowych na obszarze objętym planem 

oraz wykorzystanie ich do nawadniania terenów 

zieleni towarzyszącejŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci 

elektroenergetycznej i zaopatrzenia w energię 

elektryczną: 
1) dopuszcza się: 
a) zachowanie istniejących sieci elektroenerge-

tycznych `rednich na”ięć z mowliwo`cią przebu-

dowy i remontu, 

b) wykorzystanie energii elektrycznej do celów 

grzewczych; 

2) nowe sieci elektroenergetyczne sytuować 

wyJączenie jako podziemne. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci 

cie”Jowniczej i zaopatrzenia w cie”Jo: 
1) zaopatrzenie w cie”Jo ze uródeJ indywidual-

nych zasilanych gazem, energią elektryczną lub  

z ekologicznych uródeJ cie”Ja; 
2) dopuszcza się: 

a) sytuowanie sieci cie”Jowniczej i zaopatrzenie 

w cie”Jo z miejskiego systemu cie”Jowniczego, 
b) zaopatrzenie w cie”Jo ze uródeJ indywidual-

nych zasilanych paliwami staJymi, z zastrzewe-

niem § 9 ust. 2 pkt 1; 

3) sieci realizować wyJącznie jako podziemne 

5. Rozwój sieci gazu przewodowego i zaopa-

trzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych - 

poprzez rozbudowę istniejącej sieci niskiego ci-

`nieniaŁ 
6. Śostę” do usJug telekomunikacyjnych ｦ po-

przez rozbudowę sieci wyJącznie jako linii pod-

ziemnych. 

7. Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę”owa-

nia z odpadami: 

1) komunalnymi ｦ na skJadowisko komunalne; 

minimalizować ilo`ć wytwarzanych od”adów, 
gromadzić, z uwzględnieniem ich segregacji,  

w pojemnikach do gromadzenia od”adów staJych, 
sytuowanych w miejscach s”eJniających wymogi 

”rze”isów odrębnych, w s”osób bezpieczny dla 

`rodowiska; 
2) niebezpiecznymi ｦ zgodnie z decyzją wJa-

`ciwego organu, wydaną na podstawie ”rze”isów 

odrębnych; minimalizować ilo`ć od”adów, gro-

madzić selektywnie w szczelnych zbiornikach  

i ”rzekazywać do unieszkodliwienia podmiotom 

”osiadającym odpowiednie zezwolenia; 

3) masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 

obszarze objętym planem, wykorzystać gospo-

darczo: 

a) do podniesienia poziomu i uksztaJtowania 

terenu inwestycji, 

b) do rekultywacji terenów wskazanych przez 

burmistrza miasta, w tym szczególnie wyrobiska 

poeksploatacyjnego zJowa ｭBrzegｬŁ 
 

ŚziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ksztaJto-

wania ich zabudowy i zagospodarowania 

 

§ 19.1. MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla którego ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ usJugi drobne. 

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się sytuowanie 

wyJącznie dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji 

mieszkaniowej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) zjazd ｦ wyJącznie z drogi KDD; 
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2) zabudowę mieszkaniową sytuować w for-

mie zabudowy wolnostojącej; 
3) budynki gospodarcze sytuować wyJącznie 

jako wbudowane lub dobudowane do budynku 

podstawowego; 

4) w granicach dziaJki dopuszcza się sytuowanie 

jednej wolno stojącej wiaty, altany lub przydomo-

wej oranwerii, nie wymagającej pozwolenia na bu-

dowę; 
5) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych oraz wiat, altan i przydomowych oranwerii 
w odlegJo`ci min. 1,5 m od granicy dziaJki; 

6) poziom parteru nowych budynków miesz-

kalnych sytuować min. 0,6 m nad istniejącym 

poziomem terenu; 

7) wskauniki zagospodarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 25%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

8) linia zabudowy: 

a) obowiązująca ｦ 4,5 m lub 10 m od drogi 

KDD oraz 5 m lub 12 m od ul. Lwowskiej, zgod-

nie rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalna: 5 m lub 10 m od drogi 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze uwytkowe; 
10) wysoko`ci budynków: 
a) mieszkalnego ｦ min. 3,6 m i max. 4,8 m do 

górnej krawędzi elewacji frontowej oraz min. 7,5 m 

i max. 9 m do kalenicy dachu, 

b) gospodarczego, dobudowanego ｦ max. 3,5 

m do górnej krawędzi elewacji frontowej oraz 

max. 7,5 m do kalenicy dachu; 

11) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ od 12 m 

do 18 m; 

12) geometria dachu budynków - dach wysoki, 

sytuowany kalenicą zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 20.1. MW ｦ tereny zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, dla którego ustala się prze-

znaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna do 8 mieszkaL w budynku, zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ usJugi towarzyszące funkcji 

mieszkaniowej, usJugi drobne. 

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) usJugi towarzyszące funkcji mieszkaniowej: 

a) sytuować wyJącznie na dziaJkach przyle-

gJych do ul. Lwowskiej, 

b) dopuszcza się dziaJalno`ć nieuciąwliwą; 
2) usJugi drobne ｦ dopuszcza się wyJącznie 

dziaJalno`ć nie zakJócającą funkcji mieszkaniowej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania i zabudowy terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zjazd ｦ wyJącznie z drogi KDD, z zastrzewe-

niem ust. 2; 

2) do usJug towarzyszących funkcji mieszkanio-

wej dopuszcza się lokalizację zjazdu z ul. Lwow-

skiej, z godnie z wymogami § 15 ust. 4 pkt 4; 

3) zabudowę mieszkaniową i usJugową sytu-

ować w formie budynków wolnostojących, bliu-
niaczych lub szeregowych; 

4) usJugi towarzyszące funkcji mieszkaniowej 

sytuować w budynkach wolnostojących lub  

w parterze budynków mieszkalnych, z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 1; 

5) budynki gospodarcze sytuować wyJącznie ja-

ko wbudowane w budynek podstawowy, w pod-

ziemną lub ”ierwszą kondygnację nadziemną; 
6) budynki sytuować zgodnie z przepisami od-

rębnymi, nie dalej niw 5 m od nieprzekraczalnej linii 

zabudowy wyznaczonej od drogi KDD; 

7) front dziaJki, na której usytuowane są usJugi 
towarzyszące funkcji mieszkaniowej, ”ozostawić 

ogólnodostę”ny; strefę wej`ciową zagospodaro-

wać w s”osób staranny i estetyczny; 

8) w pasie terenu o szeroko`ci min. 4 m, ”oJo-

wonym od strony terenu oznaczonego symbolem 

ZS i WS, sytuować zieleL towarzyszącą; 
9) ”owierzchnię dziaJki budowlanej ksztaJtować  

i zagos”odarować w s”osób umowliwiający s”Jyw 

wody w kierunku cieków wodnych i rowów; 
10) wskauniki zagospodarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ min. 20%, max. 40%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%; 

11) linia zabudowy: 

a) obowiązująca ｦ 4,5 m od drogi KDW, zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalna ｦ 8 m od drogi KDW, 5 m 

od ul. Lwowskiej oraz 4 m od ”ozostaJych linii 

rozgraniczających terenu; 

12) gabaryty budynków: 
a) mieszkalnych ｦ 3 kondygnacje nadziemne, 

w tym uwytkowe poddasze, lub 2 kondygnacje 

nadziemne z poddaszem nieuwytkowym, 
b) usJug towarzyszących funkcji mieszkanio-

wej ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 

uwytkowe poddasze; 

13) wysoko`ci budynków: 
a) mieszkalnych: ｦ max. 1,9 m - do poziomu 

+(-)0,0 budynku, z zastrzeweniem §14 ust. 2, ｦ 

min. 6,5 m i max. 7,5 m - do górnej krawędzi 
elewacji frontowej, ｦ min. 9,5 m i max. 11 m - 

do kalenicy dachu budynku; 

b) usJug towarzyszących funkcji mieszkanio-

wej: ｦ min. 0,6 m ｦ do poziomu +(-)0,0 budyn-

ku, ｦ min. 3,6 m i max. 7,5 m do górnej krawę-
dzi elewacji frontowej, ｦ min. 7,5 m i max. 11 m 

do kalenicy dachu; 

14) szeroko`ć elewacji frontowej, usytuowa-

nej od drogi KDD ｦ do 15 m; 
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15) geometria dachu budynków - dach wysoki, 

sytuowany kalenicą zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 21.1. ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, dla któ-
rych ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL izolacyjna, ogólnodo-

stę”ne skwery i zieleLce, z ”rzewagą zieleni wy-

sokiej, urządzenia ochrony przed haJasem, urzą-
dzenia i obiekty związane z prowadzeniem ruchu 

kolejowego i utrzymaniem linii kolejowej oraz 

urządzenia wodne; 

2) dopuszczalne - urządzenia sJuwące rekreacji 

codziennej takie jak Jawki, urządzenia zabawowe 

dla dzieci, urządzenia utrzymania ”orządku (np. 

placyki gospodarcze, trzepaki), trasy piesze i ro-

werowe, cieki i zbiorniki wodne. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zakaz: 

a) zabudowy terenu, z wyjątkiem urządzeL  

i obiektów związanych z prowadzeniem ruchu 

kolejowego i utrzymaniem kolei oraz infrastruktu-

ry technicznej, 

b) sytuowania ogrodów dziaJkowych; 
2) teren zagos”odarować z uwzględnieniem 

wymogów §8 ust. 2 i ust. 3, §10, §12 ust. 5 

oraz § 14 ust. 1 i ust. 3 planu; 

3) dokonać nasadzeL komponowanych zieleni 

z ”rzewagą gatunków zgodnych z siedliskiem,  

z min. 30% udziaJem zieleni zimozielonej, z za-

strzeweniem §9 ust. 1 pkt 3; zieleL kom”onować 

z uwzględnieniem wymogów § 11 ust. 1; 

4) teren biologicznie czynny ｦ min. 70%; 

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) od drogi KDD ｦ zgodnie z przepisami odręb-

nymi, 

b) od terenu zamkniętego - zgodnie z § 14 ust. 1; 

6) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych ｦ max. 6 m. 

 

§ 22.1. ZS ｦ tereny zieleni urządzonej, dla 

których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL stanowiąca obudowę 

biologiczną cieków wodnych; 

2) dopuszczalne ｦ dojazdy lub doj`cia do 

dziaJki, budynków lub urządzeL oraz urządzenia 

wodne. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) dostę” do terenu ｦ z dróg KDZ oraz terenu ZI; 

2) zieleL sytuować za”ewniając dostę” do cie-

ków wodnych. 

 

§ 23.1. WS ｦ tereny wód powierzchniowych, 

dla których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe: wody powierzchniowe; 

2) dopuszczalne: urządzenia wodne. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się zakrycia (zarurowania) odcin-

ków rzeki Ko`cielna, usytuowanych w granicach 

obszaru objętego planem; 

2) dopuszcza się: 
a) korektę przebiegu i ”rzebudowę koryta rzeki 

Ko`cielna; 
b) zakrycie (zarurowanie) odcinka rowu K-7. 

 

§ 24.1. KDZ ｦ teren dróg publicznych zbior-

czych, dla których ustala się przeznaczenie pod-

stawowe - ulica zbiorcza (Z). 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) parametry ulicy: 

a) szeroko`ć pasa drogowego w liniach roz-

graniczających ｦ min. 20 m; 

b) jezdnia ｦ min. dwupasmowa o szeroko`ci 
pasa ruchu min. 3,5 m; docelowo ulicę zaleca się 

wykonać jako drogę dwujezdniową 2/2; 

c) chodnik ｦ min. jednostronny; 

d) trasa rowerowa o szeroko`ci min. 2 m; 

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 5%; 

3) od strony terenu oznaczonego symbolem 

WS sytuować pas zieleni towarzyszącej 
 

§ 25.1. KDD ｦ tereny dróg publicznych dojaz-

dowych, dla których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe - ulice dojazdowe (D); 

2) dopuszczalne - parkingi terenowe. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) parametry ulicy: 

a) szeroko`ć pasa drogowego ｦ od 7 m lub 16 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jezdnia ｦ dwupasmowa, 

c) chodnik ｦ min. jednostronny, 

d) teren biologicznie czynny ｦ min. 5%; 

2) droga winna s”eJniać wymogi ”rze”isów 

odrębnych stawiane drogom ”owarowym oraz 

doj`ciom i dojazdom do dziaJek, budynków i urzą-
dzeL z nimi związanych; 

3) dopuszcza się sytuowanie parkingu tereno-

wego w formie parkingu przyulicznego; 

4) od ”arkingów terenowych do budynków 

mieszkalnych zachować odlegJo`ci wymagane 

przepisami odrębnymiŁ 
 

§ 26.1. E ｦ teren infrastruktury elektroenerge-

tycznej, dla którego ustala się przeznaczenie pod-

stawowe ｦ stacja transformatorowa. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) wskaunik zabudowy ｦ do 90%; 

2) linia zabudowy ｦ zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
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ŚziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 27.1. Istniejące obiekty budowlane i tereny, 

wykorzystywane niezgodnie z ustalonym w planie 

przeznaczeniem terenu, mogą być uwytkowane  

w s”osób dotychczasowy, wyJącznie w przypadku 

je`li: 
1) zostaJy wybudowane lub są uwytkowane 

zgodnie z wymogami ”rze”isów prawa budowla-

nego; 

2) s”eJniają wymogi ustaleL planu oraz przepi-

sów odrębnychŁ 
2. Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych 

obiektów budowlanych: 

1) na terenie ZI, na czas publicznych robót bu-

dowlanych prowadzonych w tym rejonie miasta; 

2) na terenie MN i MW, na czas budowy bu-

dynków, z zastrzeweniem wymogów § 12 ust. 3 

pkt 2 lit a, w związku z §12 ust. 2 pkt 2. 

3. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowa-

nie, urządzenie i uwytkowanie terenu oznaczonego 

symbolem ZI, związane z organizacją imprez oko-

liczno`ciowych (osiedlowych), na czas ich trwania. 

 

§ 28.1. Wysoko`ć stawki procentowej, na 

podstawie której ustala się o”Jatę w przypadku 

zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa  

w związku z uchwaleniem planu, ustala się  

w stosunku do terenu oznaczonego symbolem 

MN i MW ｦ na 30%. 

2. Nie ustala się stawki procentowej dla pozo-

staJych terenów objętych planem, ”oniewaw do-

tychczasowy s”osób ich przeznaczenia nie ule-

gnie zmianie. 

3. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  

w przypadku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 

będzie pobierana. 

 

§ 29. Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się przepisy odrębneŁ 
 

§ 30. W granicach obszaru objętego planem tra-

cą moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta BRZEG, zatwierdzo-

nego uchwaJą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej  

w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z dnia 6 lutego 2004 r. Nr 7, poz. 121).  

 

§ 31. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu. 

 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIX/652/10 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla obszaru 

ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od ”óJ-
nocy ul. SJoneczną, od zachodu rowem K - 7 oraz 

od ”oJudnia magistralną linią kolejową 

 

W trakcie wyJowenia do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru ograniczonego od 

wschodu ul. Lwowską, od ”óJnocy ul. SJoneczną, 
od zachodu rowem K - 7 oraz od ”oJudnia magi-

stralną linią kolejową, w dniach od 29 kwietnia 

do 31 maja 2010 r. oraz w okresie 14 dni od dnia 

zakoLczenia okresu wyJowenia, osoby prawne  

i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posia-

dające osobowo`ci prawnej nie wniosJy wadnej 
uwagi.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustaw o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124) Rada Miejska Brzegu, po zapo-

znaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza Brzegu, 

uznaje za bezprzedmiotowe ”ostę”owanie w spra-

wie rozpatrzenia uwag.  

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIX/652/10 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej. które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  

Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124),  

w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
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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,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

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

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.,  

Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 

poz. 142, poz. 146) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada 

Miejska Brzegu przyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie 

w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, stanowiących zadania wJasne gminy 

miasta Brzegu, oraz o zasadach ich finansowania: 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy będą 

finansowane z budwetu gminy. Nie wyklucza się 

mowliwo`ci ws”óJfinansowania wywej wymienio-

nych zadaL ze `rodków zewnętrznych, w tym 

pozyskiwanych z Unii Europejskiej.  
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