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UCHWAIA NR XL/411/10 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 2 czerwca 2010 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w sprawie o”Jat za `wiadczenie usJug wykraczających poza realizację  

podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziaJach przedszkolnych  

przy szkoJach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) 

oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 

1991 roku o systemie o`wiaty (Dz. U z 2004  

Nr 256, poz. 2572 z ”óunŁ zm.) Rada Miejska  

w Grodkowie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/250/08 Rady Miej-

skiej w Grodkowie z dnia 03.12.2008 r. w spra-

wie o”Jaty miesięcznej za `wiadczenia usJug wy-

kraczających poza realizację podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego prowadzo-

nych przez Gminę Grodków przedszkoli i oddzia-

Jów przedszkolnych przy szkoJach podstawowych 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., Nr 1, poz. 8) 

wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

1)1) uchyla się § 3 ust. 4, 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Grodkowa. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 1 sierpnia 2010 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

inw. Karol Grzybowski 
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UCHWAIA NR LII/349/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OLś_NIś 

 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie ”rzyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ”oJowonych  

w rejonie ulic: Gorzowskiej, Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nieŁ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 

Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, 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, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 z ”óuniejszymi zmianami) oraz 

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

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717, 

Dz. U. 2004 Nr 6, poz. 41, Dz. U. 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) po 

stwierdzeniu zgodno`ci projektu planu z ustale-

niami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Olesnoｬ 

Rada Miejska, uchwala: 

 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Przedmiot planu oraz zakres obowiązywania 

ustaleL planu 

 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany dalej planem, obejmuje teren 

”oJowony w rejonie ulic: Gorzowskiej, Le`nej i Sien-

kiewicza w Ole`nieŁ 
2. Granice planu okre`la rysunek planu stano-

wiący zaJącznik graficzny nr 1 do uchwaJyŁ 
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§ 2.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach planu jest: 

1) ksztaJtowanie przestrzeni wyznaczonej grani-

cami planu w s”osób zgodny z zasadami Jadu prze-

strzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania 

i wymagania funkcjonalne, s”oJeczno-gospodarcze, 

`rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne; 

2) zapewnienie integracji wszelkich dziaJaL, 
bez”ieczeLstwa powszechnego oraz ochrony 

`rodowiska w tym obiektów budowlanych; 

3) okre`lenie sposobu wykonania prawa wJasno-

`ci, ochrona interesów publicznych oraz ochrona 

uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2. W planie okre`la się granicę terenów za-

mkniętych ｦ linii klejowej, wyJączonych z opra-

cowania, granice tych terenów okre`la rysunek 

planu. 

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w § 1 uchwaJy; 
2) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miejskiej w Ole`nie o ile z tre-

`ci przepisu nie wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych ｦ nalewy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych, 

4) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący za-

Jącznik graficzny do niniejszej uchwaJy; 
5) obszarze ｦ nalewy przez to rozumieć caJy 

obszar objęty planem; 

6) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć teren 

wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym; 

7) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 

przez to rozumieć wyznaczony w planie s”osób 

uwytkowania terenu w obrębie wyznaczonym 

liniami rozgraniczającymi, który powinien przewa-

wać na danym terenie, i któremu winny być pod-

”orządkowane inne sposoby uwytkowania okre-

`lone jako przeznaczenie dopuszczalne; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy 

przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony  

w planie s”osób uwytkowania terenu, który uzu-

”eJnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, 

albo mowe ws”óJistnieć z przeznaczeniem pod-

stawowym na warunkach okre`lonych w planie; 

9) usJugach nieprodukcyjnych ｦ nalewy przez to 

rozumieć usJugi związane z handlem detalicznym, 

na”rawą artykuJów uwytku domowego i osobistego, 

gastronomią, edukacją, ochroną i o”ieką s”oJeczną  

i zdrowotną, prowadzeniem dziaJalno`ci gospodar-

czej oraz usJugi ogólnos”oJeczne w rozumieniu 

”rze”isów szczególnych okre`lających ”olską klasy-

fikację wyrobów i usJug, które nie nalewą do przed-

sięwzięć ”owodujących przekraczanie standardów 

jako`ci `rodowiska oraz przekraczanie dopuszczal-

nych ”oziomów emisji substancji i energii do `ro-

dowiska, oraz które nie nalewą do ”rzedsięwzięć dla 

których s”orządzenie raportu oddziaJywania na `ro-

dowisko jest lub mowe być obowiązujące, w rozu-

mieniu ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska; 
10) usJugach produkcyjnych ｦ nalewy przez to 

rozumieć usJugi produkcyjne związane z produk-

cją ro`linną i zwierzęcą, le`nictwem i pozyskiwa-

niem drewna oraz ”rzetwórstwem ”rzemysJowym 

w rozumieniu ”rze”isów szczególnych okre`lają-
cych ”olską klasyfikację wyrobów i usJug, które 

nie nalewą do ”rzedsięwzięć ”owodujących prze-

kraczanie standardów jako`ci `rodowiska oraz nie 

będących ”rzedsięwzięciami mogącymi znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu oddziaJywania na `rodowisko jest 

obowiązujące; 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię okre`lającą minimalną od-

legJo`ć projektowanych budynków od okre`lonej 
linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabu-

dowy nie obliguje do wznoszenia budynków  

w granicy jej przebiegu; 

12) poziomie terenu ｦ nalewy przez to rozu-

mieć rzędną projektowanego lub urządzonego 

terenu przed wej`ciem gJównym do budynku, 

13) strefie ochrony konserwatorskiej ｭśｬ ｦ na-

lewy przez to rozumieć strefę ochrony ekspozycji, 

która obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie 

wJa`ciwego eksponowania obiektu zabytkowego 

wraz z jego otoczeniem, 

14) strefie ochrony konserwatorskiej ｭOWｬ ｦ 

nalewy przez to rozumieć strefę obejmującą obszar  

o domniemanej na podstawie badaL lub innych 

wskazówek, zawarto`ci wawnych reliktów arche-

ologicznych, które to obszary powinny być zastrze-

wone jako tereny obserwacji archeologicznej. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL planu jest okre`le-

nie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zago-

spodarowania i zabudowy wynikających z istnie-

jących uwarunkowaL i ”rze”isów obowiązującego 

prawa. 

2. Dla obszaru objętego planem ustala się na-

stę”ujące przeznaczenia oraz ”rzy”orządkowane 

im symbole literowe: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej; 

2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej  

z usJugami; 
3) U - tereny usJug nieprodukcyjnych; 

4) PU - tereny ”rzemysJu, usJug; 
5) ZU,U - teren zieleni urządzonej, usJug; 
6) ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

7) ZL - teren lasów; 
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8) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 

9) KDL - teren drogi publicznej lokalnej; 

10) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej; 

11) KDW - teren drogi wewnętrznej; 
12) TKK - teren kolei. 

 

§ 5. Zgodnie z wymaganiami ”rze”isów szcze-

gólnych na rysunku planu są ponadto oznaczone  

z mocy ”rze”isów dotyczących okre l̀enia, jakie te-

reny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze ｦ granice strefy sanitarnej od cmentarza. 

 

§ 6.1. Integralną czę`cią planu jest: 

1) rysunek planu, stanowiący zaJącznik gra-

ficzny nr 1 do uchwaJy, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiący zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, stanowiący zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ 
2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica opracowania; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu bądu równych sposobach zagospoda-

rowania; 

3) linie zabudowy ｦ obowiązujące, nieprzekra-

czalne; 

4) symbole literowe i cyfrowe, okre`lające 

przeznaczenie terenu. 

3. W granicach obszaru objętego planem nie 

wystę”ują uwarunkowania, które wymagaJyby 

okre`lenia w planie granic i s”osobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie ”rze”isów 

odrębnych w tym terenów górniczych, terenów 

narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz 

zagrowonych osuwaniem się mas ziemi. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy obowiązujące w granicach obszaru 

objętego planem 

 

§ 7.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się przeznaczenie terenów i zasady ich 

zagospodarowania. 

2. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczają-
cymi, mogą być przeznaczone wyJącznie na cele 

zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub 

czę`ciowo na cele przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami okre`lo-

nymi w dalszych przepisach planu. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne nie mowe zaist-

nieć jako docelowo samodzielne i nie mowe sta-

nowić więcej niw 30% zagospodarowania terenu. 

4. Kawdorazowo w ramach terenu mogą być lo-

kalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, 

niezbędna dla obsJugi danego terenu miejsca posto-

jowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, zieleL izolacyjna i urządzona o ile ich 

lokalizacja nie jest wykluczona w przepisach szcze-

góJowych planu. 

 

§ 8.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego 

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokali-

zacja obiektów budowlanych i urządzeL na dziaJce 

nie mogą naruszać: 
1) praw wJa`cicieli, uwytkowników i admini-

stratorów terenów sąsiednich; 
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciw-

”owarowych; 
3) standardów jako`ci `rodowiska okre`lonych 

przepisami ochrony `rodowiska; 
4) obowiązujących ”rze”isów szczególnychŁ 
3. Lokalizacja zabudowy na dziaJce musi być 

zgodna z okre`lonymi w Dziale II parametrami  

i wskaunikami zabudowy oraz wyznaczonymi nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy dla ”oszczegól-

nych terenówŁ 
4. Dla terenów wyznaczonych do zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się lokalizację 

jednego budynku mieszkalnego na kawdej dziaJce 

budowlanej, w s”osób za”ewniający optymalne 

nasJonecznienie dziaJki i ograniczenie zacienienia 

sąsiedniej nieruchomo`ciŁ 
5. Teren ”omiędzy nie”rzekraczalną linią zabu-

dowy, a linią rozgraniczającą terenu, mowna wy-

korzystać jedynie pod lokalizację: 
1) utwardzonego wjazdu na teren dziaJki, doj-

`cia do budynku, zadaszonego i osJoniętego miej-

sca na pojemniki na `mieci; 
2) miejsc postojowych; 

3) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) zieleni urządzonejŁ 
6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej bu-

dynki gospodarcze i garawe wolnostojące, nalewy 

lokalizować w drugiej linii zabudowy, za budyn-

kami mieszkalnymi lub usJugowymi, je`li ustalenia 

ŚziaJu II nie stanowią inaczej. 

7. Dla terenów objętych planem okre`la się 

nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) realizacja elewacji budynków mieszkalnych 

w tynkach o jasnych kolorach lub w naturalnych 

materiaJach budowlanych jak kamieL, ceramika  

z elementami szkJa i drewna; 

2) zakaz stosowania materiaJów wykoLcze-

niowych typu blacha falista, plastikowe wykJa-

dziny elewacyjne z wyjątkiem budynków związa-

nych z dziaJalno`cią ”rodukcyjną, magazynową  

i skJadową; 
3) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów 

betonowych; 

4) zakaz stosowania dachów stromych o prze-

suniętych ”oJaciach dachowych w linii kalenicy. 
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8. Dla terenów objętych planem okre`la się na-

stę”ujące zasady ksztaJtowania elementów reklamo- 

wych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne: 

1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchnio-

wych, o powierzchni ”owywej 3,0 m2, je`li usta-

lenia ŚziaJu II nie stanowią inaczej; 

2) zakaz wykonywania na”isów bez”o`rednio 

na dachach, `cianach budynków mieszkalnych 

oraz ogrodzeniach; 

3) zakaz umieszczania szyldów i elementów 

reklamowych na `cianach budynków mieszkal-

nych ”owywej wysoko`ci pierwszej kondygnacji 

oraz na ”oJaci dachowej; 

4) ogranicza się ”owierzchnię elementów re-

klamowych rozumianych jako caJo`ć, do 3,0 m2. 

9. Dla terenów objętych planem okre`la się 

nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy  

w sąsiedztwie terenów kolejowych: 

1) budynki i budowle mogą być realizowane  

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 10 m od granicy 

obszaru kolejowego i 20 m od osi skrajnego toru 

zgodnie z przepisami szczególnymi o transporcie 

kolejowym; 

2) budynki związane z wielogodzinnym poby-

tem dzieci i mJodziewy powinny być sytuowane  

w odlegJo`ci za”ewniającej zachowanie dopusz-

czalnego poziomu haJasu, okre`lonego w przepi-

sach szczególnych w sprawie dopuszczalnego 

poziomu haJasu w `rodowisku; 
3) lokalizacja ”rzyszJych inwestycji w sąsiedz-

twie terenów kolejowych musi za”ewnić sprawny 

i bezpieczny ruch ”ociągów w trakcie eksploatacji 

linii kolejowej, a takwe w trakcie ewentualnej jej 

modernizacji. 

 

§ 9.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się zasady ochrony `rodowiskaŁ 
2. Dla terenów objętych planem obowiązuje 

zakaz: 

1) lokalizacji inwestycji realizujących przed-

sięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, dla których s”orządzenie raportu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko jest wymagane, zgod-

nie z przepisami szczególnymi dotyczącymi 
ochrony `rodowiska, poza terenami wyznaczo-

nymi na ten cel w planie, dla których zasady za-

gospodarowania okre`lają przepisy szczegóJowe; 
2) likwidacji i naruszania istniejącego staro-

drzewu z wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgna-

cyjnych. 

3. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji 

planu ”rze”isów dotyczących szczegóJowych 

zasad ochrony powierzchni ziemi oraz oszczędne-

go korzystania z terenu w rozumieniu ”rze”isów 

prawa ochrony `rodowiska, a w szczególno`ci: 
1) minimalizowanie ”rzeksztaJceL powierzchni 

ziemi i jej ochronę poprzez wJa`ciwe zagospoda-

rowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych; 

2) wykorzystanie mas ziemi przemieszczonych 

w trakcie budowy w pierwszej kolejno`ci do ce-

lów niwelacji terenu lub uksztaJtowania form te-

renu s”eJniających funkcje estetyczne. 

4. Gos”odarkę odpadami, w tym odbiór i segre-

gację od”adów nalewy ”rowadzić zgodnie z przepi-

sami o utrzymaniu ”orządku i czysto`ci w gminie, 

przepisami ustawy o odpadach oraz kierując się 

zasadami zrównowawonego rozwoju i ochrony `ro-

dowiska. W przypadku powstawania od”adów 

niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selek-

tywnego ich gromadzenia i przechowywania,  

a nastę”nie przekazywania odpowiednim odbiorcom 

w celu ich unieszkodliwiania w s”osób gwarantują-
cy ochronę `rodowiskaŁ 

5. Nakazuje się, aby dziaJalno`ć usJugowa, 
wytwórcza lub produkcyjna, prowadzona zgodnie 

z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczal-

nym oraz na zasadach okre`lonych ustaleniami 

planu, nie stwarzaJa uciąwliwo`ci, w szczególno-

`ci w postaci: 

1) przekraczania standardów jako`ci `rodowiska 

okre`lonych w przepisach dotyczących ochrony 

`rodowiska; 
2) przekraczania obowiązujących norm emisji 

haJasu i wibracji oraz drawniących woni lub `wia-

tJa o duwym natęweniu; 
3) wykorzystania surowców lub materiaJów 

niebezpiecznych w szczególno`ci toksycznych  

i Jatwo”alnych, mogących stanowić zagrowenieŁ 
6. W granicach terenu objętego planem, w za-

sięgu strefy sanitarnej od cmentarza obowiązują 

ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy związanej z pro-

dukcją i przechowywaniem artykuJów wywno-

`ciowych; 
2) zakaz lokalizacji ujęć wód podziemnych dla 

celów pitnych i gospodarczych. 

 

§ 10. W granicach obszaru objętego planem, 

nie wystę”ują tereny chronione na mocy przepi-

sów ustawy o ochronie przyrody w związku  

z tym nie okre`la się zasad ochrony przyrody. 

 

§ 11. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się zasady ochrony zasobów dziedzictwa 

kulturowego. 

1. Ustala się strefę ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej, w granicach okre`lonych na rysun-

ku planu i oznaczonych symbolem OW - obser-

wacji archeologicznej, mającą na celu ochronę 

znajdujących się i rozpoznanych, lub mogących 

się znajdować i jeszcze nie rozpoznanych, zabyt-

ków archeologicznych, dla której obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) wszelkie dziaJania inwestycyjne związane  

z naruszeniem struktury gruntu, w granicach wy-

znaczonej strefy ochrony, mowliwe są po zawia-

domieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
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ków i do”eJnieniu procedur okre`lonych w przepi-

sach szczególnych o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, mówiących o zagospodarowaniu 

zabytków, prowadzeniu badaL, prac i robót oraz 

podejmowaniu innych dziaJaL przy zabytkach; 

2) dopuszcza się zwykJe, rolnicze uwytkowanie 

gruntu. 

2. Ustala się strefę ochrony konserwator-

skiej, w granicach okre`lonych na rysunku pla-

nu i oznaczoną symbolem E ｦ ochrony ekspo-

zycji, mającą na celu ochronę wJa`ciwego eks-

ponowania zabytkowego ko`cioJa odpustowego 

p.w. _wŁ Anny wpisanego do rejestru zabyt-

ków pod nr A/158/78, dla której obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do 10,0 m, 

2) zakaz stosowania ”eJnych ogrodzeL, 
3) zakaz stosowania materiaJów wykoLcze-

niowych typu blacha falista, plastikowe wykJa-

dziny elewacyjne, 

4) nakaz realizacji zabudowy o dachach stro-

mych, o nachyleniu gJównych ”oJaci dachowych 

30 ｦ 42o, krytych dachówką lub materiaJami 
dachówko”odobnymiŁ 

 

§ 12.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych. 

2. Do terenów przeznaczonych do realizacji 

przestrzeni publicznych zalicza się: 
1) tereny usJug publicznych; 

2) tereny ”arkingów ogólnodostę”nych, które 

towarzyszą przeznaczeniu podstawowemu lub do-

puszczalnemu w obszarze przestrzeni publicznej; 

3) tereny dróg publicznych. 

3. W granicach terenów przestrzeni publicznej, 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na ry-

sunku planu, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawowej ”owywej 400 m2; 

2) mowliwo`ć lokalizowania elementów maJej 
architektury je`li nie narusza to ”rze”isów szcze-

góJowych planu; 

3) nakaz dostosowania przestrzeni publicznej 

do potrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ 
 

§ 13.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się zasady i warunki scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ciŁ 
2. W granicach terenów objętych planem do-

puszcza się mowliwo`ć ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodnie  

z liniami rozgraniczającymi te tereny; 

2) w celu wydzielenia dziaJki budowlanej 

zgodnie z: 

a) zasadami ”odziaJu okre`lonymi dla poszcze-

gólnych funkcji terenu, 

b) wymogiem dostę”no`ci dziaJki budowlanej 

do drogi publicznej. 

3. W granicach terenu okre`lonego liniami roz-

graniczającymi niedopuszczalne są ”odziaJy dzia-

Jek istniejących, które nie gwarantują samodziel-

nej realizacji ustaleL planu, okre`lonych w przepi-

sach szczegóJowych planu. 

4. Dopuszcza się mowliwo`ć scalania dziaJek, 
gdy parametry dziaJki istniejącej uniemowliwiają jej 

wykorzystanie zgodnie z ustaleniami planu okre-

`lonymi dla danego terenu. 

5. PowstaJe w wyniku ”odziaJu dziaJki, zarówno 

zabudowane jak i przeznaczone pod zainwestowa-

nie, muszą s”eJniać wymogi dotyczące wskauników 

zabudowy i terenów biologicznie czynnych, okre-

`lonych w przepisach szczegóJowychŁ 
 

§ 14.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się zasady rozbudowy i modernizacji sys-

temu komunikacyjnego. 

2. W granicach terenów objętych planem ob-

sJuga komunikacyjna odbywać się będzie drogami 

publicznymi: 

1) drogami o klasie Z-zbiorcze, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KDZ o parametrach 

okre`lonych w przepisach szczegóJowych; 
2) drogami o klasie L-lokalne, oznaczonymi na 

rysunku planu symbolem KDL o parametrach 

okre`lonych w przepisach szczegóJowych; 
3) drogami o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KDD o parametrach 

okre`lonych w przepisach szczegóJowychŁ 
3. W celu uzu”eJnienia systemu komunikacji 

oraz obsJugi istniejących i projektowanych obiek-

tów budowlanych, na terenie objętym planem 

wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDW. 

 

§ 15.1. W granicach obszaru objętego planem 

okre`la się ogólne zasady rozbudowy i moderni-

zacji systemu infrastruktury technicznej: 

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja 

urządzeL infrastruktury technicznej mowe być 

realizowana zgodnie z potrzebami ”oszczególnych 

dys”onentów i uwytkowników mediów pod wa-

runkiem zgodno`ci z ustaleniami planu dla po-

szczególnych terenów oraz ustaleniami ”rze”isów 

szczególnych; 
2) zaleca się realizację projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-
cych tereny komunikacji; 

3) mowliwo`ć realizacji innych niw wymienione 

w ust. 2 ｦ 8 sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmo-

wych, pod warunkiem nie naruszania ”ozostaJych 

ustaleL planu; 

4) dopuszcza się lokalizację naziemnych kuba-

turowych urządzeL infrastruktury technicznej np. 

stacji transformatorowych jako obiektów wolno-

stojących lub wbudowanych w granicach po-

szczególnych terenów, przeznaczonych na inne 
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funkcje, pod warunkiem zgodno`ci tej lokalizacji  

z przepisami szczególnymi; 
5) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 

technicznej nalewy je ”rzenie`ć lub odpowiednio 

zmodernizować zgodnie z warunkami technicz-

nymi okre`lonymi przez zarządcę sieci w oparciu 

o przepisy szczególneŁ 
2. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące za-

opatrzenia w wodę: 
1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci wodo-

ciągowej; 
2) obsJuga nowych terenów po rozbudowie 

istniejącej sieci wodociągowej lub indywidualnych 

ujęć wody dla obsJugi terenów inwestycyjnych 

wyznaczonych w planie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o przekrojach zabez”ieczających potrze-

by ”rzeciw”owarowe i wy”osawonych w niezbęd-

ne hydranty zewnętrzneŁ 
3. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące od-

prowadzania `cieków sanitarnych: 

1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci kanaliza-

cyjnej; 

2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, doce-

lowo obsJuga wszystkich obszarów wyznaczo-

nych pod realizację inwestycji i odprowadzenie 

`cieków do oczyszczalni `cieków; 
3) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanali-

zacyjnej, dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, dopuszcza się realizację indywidualnych, 

szczelnych, bezod”Jywowych zbiorników do gro-

madzenia `cieków i wywóz ich do oczyszczalni 

`cieków; 
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakaz 

realizacji urządzeL oczyszczających `cieki ｦ tzw. 

ｭoczyszczalni ”rzydomowychｬ i odprowadzania 

`cieków do gruntu; 

5) po realizacji kolektorów i rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej obowiązuje nakaz wJączenia insta-

lacji sanitarnych ”oszczególnych obiektów bu-

dowlanych do komunalnej sieci kanalizacji sani-

tarnej zgodnie z przepisami szczególnymi; 
6) w przypadku odprowadzenia `cieków prze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym dopusz-

czalne wskauniki zanieczyszczeL, obowiązek in-

stalowania urządzeL do oczyszczenia `cieków do 

”arametrów umowliwiających wprowadzenie ich 

do systemu komunalnego. 

4. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące od-

prowadzania wód opadowych: 

1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci kanaliza-

cji deszczowej; 

2) rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej w celu wy”osawenia i obsJugi projektowa-

nych terenów i budynków; 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych bez-

”o`rednio do gruntu z terenów o utwardzonej 

powierzchni, narawonych na zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi; 

4) odprowadzenie wód deszczowych z terenu 

objętego planem winno być zgodne z przepisami 

szczególnymi dotyczącymi gospodarki wodnej, 

warunków jakie nalewy s”eJnić przy wprowadza-

niu `cieków do wód lub do ziemi, oraz warunków 

technicznych, jakim powinny od”owiadać budyn-

ki i ich usytuowanie. 

5. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zaopa-

trzenia w energię elektryczną: 
1) zachowanie i modernizacja istniejących linii 

`redniego i wysokiego na”ięcia oraz istniejących 

stacji transformatorowych 15/04 kV; 

2) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej sieci elek-

troenergetycznej oraz budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/04 kV w celu ”rzyJącze-

nia nowych odbiorców, je`li nie narusza to innych 

ustaleL planu; 

3) zaleca się prowadzenie sieci niskiego napię-
cia jako linii kablowych; 

4) mowliwo`ć przebudowy i zmiany istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 

na linie kablowe. 

6. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zaopa-

trzenia w energię cie”lną: 
1) zaopatrzenie w energię cie”lną mowe odby-

wać się z miejskiego systemu cie”Jowniczego 

oraz ze uródeJ indywidualnych; 

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzew-

czych czystych no`ników energii ｦ stosowanie 

wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw  

o niskiej emisji ”yJów, tlenku węgla, sadzy oraz 

tlenków siarki i azotu. 

7. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące sieci 

teletechnicznych: 

1) zachowanie i modernizacja istniejących sieci 

i urządzeL telekomunikacyjnych; 

2) mowliwo`ć rozbudowy istniejących sieci te-

lekomunikacyjnych w celu ”rzyJączenia nowych 

abonentów; 
3) mowliwo`ć lokalizacji wolnostojących masz-

tów antenowych wyJącznie na terenach wyzna-

czonych w planie. 

8. W granicach obszaru objętego planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące sieci 

gazowej: 

1) zachowanie i mowliwo`ć modernizacji istnie-

jących sieci i urządzeL gazowych; 

2) mowliwo`ć budowy sieci i urządzeL gazo-

wych w celu obsJugi istniejącej i projektowanej 

zabudowy, je`li nie narusza to ”rze”isów szcze-

góJowych planu. 
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§ 16. W granicach terenu objętego planem nie 

okre`la się sposobu tymczasowego uwytkowania 

terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnego z planem, teren pozostaje w dotych-

czasowym uwytkowaniuŁ 
 

ŚziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 ｦ 9MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi nieprodukcyjne, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym miejsca postojowe; 

3) zasady zagospodarowania dziaJki: 
a) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej, 

b) budynek mieszkalny w zabudowie wolno-

stojącej lub bliuniaczej, 
c) mowliwo`ć zachowania istniejącej zabudowy 

zagrodowej, 

d) dopuszcza się lokalizację budynku gospo-

darczego lub garawowego w drugiej linii zabudo-

wy, 

e) powierzchnia zabudowy maksymalnie 35%, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 40% powierzchni dziaJki, 
g) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDD ｦ zgodnie z rysunkiem planu 

ｦ 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi, a dla tere-

nów, dla których nie okre`lono nieprzekraczalnej 

linii zabudowy na rysunku planu ｦ 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogę lub w nawiązaniu do zabu-

dowy w bez”o`rednim sąsiedztwie, 
- od dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDL ｦ 10,0 m od linii rozgrani-

czającej drogę lub w nawiązaniu do zabudowy  

w bez”o`rednim sąsiedztwie, 
- od drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDZ ｦ 10,0 m od linii rozgrani-

czającej drogę, ponadto: 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MN ｦ 6 m od linii rozgraniczającej 
drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 3KDD ｦ zgodnie z rysunkiem planu 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9MN ｦ 6 m od linii rozgraniczającej 
drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 10KDD i 14KDD ｦ zgodnie z rysun-

kiem planu, 

h) zapewnienie miejsc postojowych na wJasnej 
dziaJce 

- dla zabudowy wolnostojącej i bliuniaczej nie 

mniej niw dwa miejsca postojowe poza miejscami 

garawowymi, 

i) garaw na dziaJce mowe być wzniesiony jako 

budynek dobudowany lub wbudowany do budyn-

ku mieszkalnego; w kawdym przypadku elewacja 

garawu i budynku mieszkalnego muszą być zapro-

jektowane w s”osób jednolity, 

j) w przypadku wznoszenia garawu jako budyn-

ku wolnostojacego nalewy go lokalizować w dru-

giej linii zabudowy za budynkiem mieszkalnym, 

4) zasady ”odziaJu dziaJek: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

dziaJki budowlanej: 

- dla zabudowy wolnostojącej ｦ 700 m2, 

- dla zabudowy bliuniaczej ｦ 500 m2, 

b) kąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanej 

dziaJki w stosunku do pasa drogowego:  

                                              90o +/_10o; 

5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy: 

- budynki mieszkalne ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna oraz poddasze uwytkowe, 
- maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalne-

go ｦ 9,5 m licząc od poziomu terenu do krawędzi 
gJównej kalenicy, 

- budynki gospodarcze i garawe wolnostojące ｦ 

jedna kondygnacja lecz nie wywsze niw 4,0 m, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe 

o symetrycznym nachyleniu gJównych ”oJaci da-

chowych 32-45o, 

- dopuszcza się dachy, 

- dachy budynków gospodarczych i garawy 

wolnostojących ”Jaskie lub w przypadku dachów 

stromych, nachylenie ”oJaci dachowych 15-30o, 

- w przypadku Jączenia budynków gospodar-

czych i garawy z budynkiem mieszkalnym, nalewy 

stosować kąty nachylenia ”oJaci dachowych jak 

dla budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej E, okre`lonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 2. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5MN ｦ 7MN i 9MN w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, okre`lonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 ｦ 3MNU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna, 

b) usJugi nieprodukcyjne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleL urządzona, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym miejsca postojowe; 

3) zasady ”odziaJu dziaJek: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

dziaJki budowlanej ｦ 1000 m2, 
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b) kąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanej dziaJki 
w stosunku do pasa drogowego: 90o +/_10o; 

4) zasady zagospodarowania dziaJki: 
a) budynek mieszkalny wolnostojący, 
b) dopuszcza się realizację usJug zlokalizowa-

nych w parterze zabudowy mieszkaniowej, dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego lub jako 

obiekt wolnostojący, 
c) dopuszcza się lokalizację budynku gospo-

darczego i garawu w drugiej linii zabudowy, 

d) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40%, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 30% powierzchni dziaJki, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- zgodnie z rysunkiem planu lub w nawiązaniu 

do zabudowy w bez”o`rednim sąsiedztwie, 
g) zapewnienie miejsc postojowych na wJasnej 

dziaJce: 
- dla obsJugi funkcji mieszkaniowej ｦ nie mniej 

niw dwa miejsca postojowe, 

- dla obsJugi funkcji usJugowej nalewy ustalić 

indywidualnie w zalewno`ci od specyfiki prowa-

dzonej dziaJalno`ci lecz nie mniej niw cztery miej-

sca postojowe, 

- dla samochodów dostawczych związanych  

z ”rowadzoną dziaJalno`cią usJugową lub rze-

mie`lniczą nalewy za”ewnić dodatkowe miejsca 

postojowe w zalewno`ci od charakteru prowadzo-

nej dziaJalno`ci; 
5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy: 

- budynki mieszkalne i usJugowe ｦ maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze 

uwytkowe, 
- maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 12,5 m li-

cząc od poziomu terenu do krawędzi gJównej 
kalenicy, 

- budynki gospodarcze i garawe ｦ jedna kondy-

gnacja nadziemna, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków mieszkalnych i usJugowych 

spadziste, dwu lub wielospadowe o jednakowym 

nachyleniu gJównych ”oJaci dachowych 30-45o, 

- dachy budynków gospodarczych i garawy wol-

nostojących w przypadku dachów stromych 15-30o, 

- w przypadku Jączenia budynków gospodar-

czych i garawy z budynkiem mieszkalnym, nalewy 

stosować kąty nachylenia ”oJaci dachowych jak 

dla budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MNU w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, okre`lonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 ｦ 4U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa ｦ usJugi nieprodukcyjne w tym równiew 

usJugi publiczne z zakresu administracji, szkolnic-

twa publicznego i o`wiaty, publicznych obiektów 

ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo-

Jecznej, i ”lacówek o”iekuLczo-wychowawczych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i komunikacji w tym parkingi i drogi wewnętrzne, 
b) zieleL urządzona, 
3) zasady ”odziaJu dziaJek ｦ minimalna po-

wierzchnia nowo wydzielonych dziaJek ｦ 1000 m, 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budynki wolnostojące, 
b) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 30% powierzchni dziaJki, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD, 

- 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL, 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

e) zapewnienie miejsc postojowych na wJasnej 
dziaJce dla obsJugi funkcji usJugowej ｦ nie mniej 

niw jedno miejsce postojowe /2 ”racowników  

i 3 stanowiska /100m2 powierzchni usJugowej, 
f) dopuszcza się lokalizację na dziaJce parkin-

gów ogólnodostę”nych na maks. 20 miejsc po-

stojowych, 

g) nawierzchnia ”arkingów ulepszona, przepusz-

czalna, 

h) nasadzenia zieleni wysokiej li`ciastej, ga-

tunki preferowane: dąb, lipa, klon, jesion, wiąz; 
5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy: 

- maksymalnie dwie kondygnacje oraz podda-

sze uwytkowe, 
- maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 12,5 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi gJównej 
kalenicy, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków spadziste dwu lub wielo-

spadowe o symetrycznym nachyleniu gJównych 

”oJaci dachowych 30-45o 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3U w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej OW, okre`lonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 11PU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny prze-

mysJu, usJug produkcyjnych, usJug nieprodukcyj-

nych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty administracyjno-socjalne dla obsJugi 
”rzemysJu i usJug, 

b) magazyny i skJady, 
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c) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca po-

stojowe 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) mowliwo`ć lokalizacji inwestycji realizują-
cych ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko, dla których s”orządzenie 

raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko mowe być 

wymagane, zgodnie z przepisami szczególnymi 
dotyczącymi ochrony `rodowiska, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3PU, 4PU, 5PU, 9PU mowliwo`ć lokali-

zacji inwestycji realizujących ”rzedsięwzięcia 

mogące znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
dla których s”orządzenie raportu o oddziaJywaniu 

na `rodowisko jest wymagane, z zakresu: 

- instalacji do wytwarzania podstawowych 

”roduktów farmaceutycznych z zastosowaniem 

”rocesów chemicznych lub biologicznych, 

- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-

gacyjnych i radiolokacyjnych, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi dotyczącymi ochrony `rodo-

wiska, 

- instalacji do powierzchniowej obróbki metali 

lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem proce-

sów chemicznych lub elektrolitycznych, 

c) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 

50% powierzchni dziaJki, 
d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 20% powierzchni dziaJki, 
e) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę zbior-

czą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ, 

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokal-

ną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD, 

f) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izola-

cyjnej wzdJuw ogrodzenia dziaJki z rodzimych ga-

tunków drzew li`ciastych lub iglastych, na tere-

nach oznaczonych na rysunku planu, sąsiadują-
cych z terenami mieszkaniowymi i usJugowymi; 
szeroko`ć pasa zieleni izolacyjnej powinna wyno-

sić, zgodnie z rysunkiem planu, minimum 10 m, 

g) zapewnienie miejsc postojowych i ”laców 

manewrowych na wJasnej dziaJce, w zalewno`ci 
od specyfiki zakJadu równiew dla samochodów 

cięwarowych; 
h) konieczno`ć wy”osawenia inwestycji w insta-

lacje i urządzenia zabez”ieczające, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi, 
i) wymóg realizacji instalacji sanitarnej i desz-

czowo-”rzemysJowej oraz urządzeL oczyszczają-
cych `cieki deszczowo - ”rzemysJowe do pozio-

mu okre`lonego w przepisach szczególnych, 
j) instalacja deszczowo ｦ ”rzemysJowa powin-

na obejmować powierzchnie związane z mowliwo-

`cią zanieczyszczenia substancjami ropopochod-

nymi oraz powierzchnie parkingowe, 

4) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy: 

- maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, 

- maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 15,0 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi elewacji 

frontowej lub krawędzi gJównej kalenicy 

b) geometria dachu: 

- dla budynków ”rzemysJowych i magazyno-

wo-skJadowych ｦ w zalewno`ci od specyfiki dzia-

Jalno`ci, 
- dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego 

ｦ dachy ”Jaskie lub spadziste o nachyleniu ”oJaci 
dachowych 30-42o. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1-11PU wprowadza się zakaz skJado-

wania od”adów i lokalizacji magazynów, w któ-
rych s”osób magazynowania substancji mowe 

niekorzystnie oddziaJywać na `rodowisko i umow-
liwiać wy”Jukiwanie substancji chemicznych do 

gleby. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU, w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, okre`lonej na rysunku planu obowią-
zują ustalenia § 9, ust. 6. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU, 10PU, 11PU w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, okre`lonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej E, okre`lonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 2. 

 

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1ZU,U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL urzą-

dzona, usJugi nieprodukcyjne w tym usJugi sportu 

i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) miejsca postojowe i parkingi; 

3) zasady zagospodarowania: 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren nalewy zagos”odarować jako teren 

wypoczynku i rekreacji w zieleni urządzonej, 
b) zakaz wycinki starodrzewu za wyjątkiem 

cięć sanitarnych 

c) nowe nasadzenia zieleni wysokiej nalewy re-

alizować z rodzimych gatunków drzew li`ciastych 

lub iglastych, gatunki preferowane ｦ dąb, lipa, 

klon, jesion, wiąz, 
d) mowliwo`ć lokalizacji miejsc postojowych  

i ”arkingów maks. 20% powierzchni dziaJki, 
e) mowliwo`ć lokalizacji usJug nieprodukcyj-

nych w tym usJug sportu i rekreacji, 

f) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 25% 

powierzchni dziaJki, 
g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 40% powierzchni dziaJki, 
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h) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ 10,0 m 

od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe, ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDD, 

i) zapewnienie miejsc postojowych na wJasnej 
dziaJce dla obsJugi funkcji usJugowej ｦ nie mniej 

niw jedno miejsce postojowe /2 ”racowników  

i 3 stanowiska/100m2 powierzchni usJugowej, 
5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy: 

- maksymalnie dwie kondygnacje oraz podda-

sze uwytkowe, 
- maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 12,5 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi elewacji lub 

gJównej kalenicy, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków spadziste dwu lub wielo-

spadowe o symetrycznym nachyleniu gJównych 

”oJaci dachowych 20-42o. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZU,U w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, okre`lonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2ZI ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL izola-

cyjna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakaz realizacji nowych nasadzeL zieleni  

w formie zwartej zieleni wysokiej i `redniej two-

rzącej izolację dla terenów zabudowy mieszka-

niowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1MN,4MN od terenu dróg publicznych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 1KDZ i 1KDL 

oraz terenów ”rzemysJowo-usJugowych oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 6PU, 7PU, 

b) preferowane gatunki drzew li`ciastych: ja-

rząb, robinia, gJóg, niskie odmiany klonu, 

c) dla terenu 1ZI i 2ZI obowiązek lokalizacji 

ciągów pieszych, 

d) mowliwo`ć lokalizacji sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej, 

e) mowliwo`ć lokalizacji `ciewek rowerowych 

obiektów maJej architektury w tym kiosków gaze-

towych i budek telefonicznych, 

f) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-

wych. 

 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren lasów; 
2) prowadzenie gospodarki le`nej zgodnie z pla-

nem urządzenia lasu; 

3) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-

wych oraz grodzenia dziaJekŁ 
 

§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2KDZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

publicznej klasy ｭźｬ- zbiorczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

a) mowliwo`ć lokalizacji zatok dla ”rzystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających min. 

                                                     20,0 m, 

b) docelowo mowliwo`ć realizacji obiektów po-

zwalających na przekroczenie terenów kolei nad 

poziomem terenu oraz wJączeL dróg lokalnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDL, 

2KDL, 

c) zapewnienie bezpiecznych ”rzej`ć pieszych 

w rejonie skrzywowania drogi oznaczonej symbo-

lem 1KDZ z drogami lokalnymi, oznaczonymi na 

rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL, 

d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych wzdJuw 
ulicy 

e) mowliwo`ć lokalizacji zatok dla ”rzystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych, 

f) realizacja `ciewek rowerowych 

g) w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszka-

niowej nalewy ”rzewidzieć zastosowanie ekranów 

duwiękochJonnych lub innych rozwiązaL reduku-

jących rozprzestrzenianie się haJasuŁ 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1-2KDZ w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, okre`lonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 25.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 4KDL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

publicznej klasy ｭLｬ- lokalnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 
- dla drogi 1KDL min. 20,0 m, 

- dla drogi 2KDL, 3KDL, 4KDL min. 15,0 m, 

b) ”rzekrój jezdni 1x2, 

c) mowliwo`ć lokalizacji zatok dla ”rzystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych 

dla terenu dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1-4KDL, 

d) mowliwo`ć lokalizacji miejsc postojowych 

wzdJuw ulicy; 

e) wzdJuw terenów mieszkaniowych i usJugo-

wych realizacja ciągów pieszych, 

f) realizacja `ciewek rowerowych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3KDL, 4KDL w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, okre`lonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 
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§ 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 17KDD ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

publicznej klasy ｭŚｬ- dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających min. 

                                                      10,0 m, 

b) wzdJuw terenów zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej obowiązek realizacji ciągu pieszego. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KDD, 12KDD, 14-16KDD w grani-

cach strefy ochrony konserwatorskiej OW, okre-

`lonej na rysunku planu obowiązują ustalenia  

§ 11, ust. 1. 

 

§ 27.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2KDW ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

wewnętrznej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających min.  

                                                                5,0 m, 

4) mowliwo`ć realizacji drogi w formie ciągu 

pieszo jezdnego. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KDW, 2KDW w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, okre`lonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1 

 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2TKK, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny kolei ｦ 

”ierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 relacji Kale-

ty-WrocJaw, przewidzianej do modernizacji; 

2) zasady zagospodarowania i uwytkowania 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 
3) mowliwo`ć lokalizacji sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi 

okre l̀onymi przez zarządcę terenu w oparciu o prze-

pisy szczególne. 

ŚziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 29.1. Stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 

o”Jaty, o której mowa w art. 36. ust. 4. Ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na: 

dla terenu MN -   30 % 

dla terenu MNU - 30 % 

dla terenu U -      30 % 

dla terenu PU -    30 % 

dla terenu ZU,U - 30 % 

2. Od ”ozostaJych terenów i gruntów będą-
cych wJasno`cią gminy lub zbywanych na jej 

rzecz, jednorazowa o”Jata nie będzie pobierana. 

 

§ 30. W granicach obszaru objętego planem tra-

ci moc zmiana fragmentu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy Ole-

sno, uchwalonego UchwaJą nr XXXV/271/97 Rady 

Miejskiej w Ole`nie z dnia 18 czerwca 1997 r. 

 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Burmistrzowi Olesna. 

 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie po 30 dniach 

od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 
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ZaJącznik Nr 1 do uchwaJy Nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Ole`nie z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4670 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 
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Śziennik Urzędowy 
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Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4673 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4674 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4675 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4676 ｦ Poz. 935 
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Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4677 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4678 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4679 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4680 ｦ Poz. 935 
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Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4681 ｦ Poz. 935 
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Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4682 ｦ Poz. 935 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4683 ｦ Poz. 935 
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Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4684 ｦ Poz. 935 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr LII/349/10 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nie 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klucz-

borskiej, Lipowej, PowstaLców _ląskich i Akacjowej 

w Ole`nieŁ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óu-
niejszymi zmianami), po zapoznaniu się z informacją 

Burmistrza Olesna w sprawie uwag wniesionych  

w ustawowym terminie wyJowenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nie, Rada Miejska  

w Ole`nie rozstrzyga nastę”ująco: 
 

1. W odniesieniu do uwag zJowonych do projektu 

planu wyJowonego do publicznego wglądu w dniach 

od 19.01.2009 r do 10.02.2009 r.: 

a) Odrzuca się uwagę wniesioną w dniu 

30.01.09 r. przez Pana Artura Śudę, dotyczącą 

zmiany granicy opracowania planu i objęcia planem 

dz. nr 2300/165. zmiana granicy opracowania pla-

nu wymagaJaby zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zmiany UchwaJy Rady Miejskiej w Ole`nie  

Nr X/62/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. i ponowienia 

caJej procedury s”orządzania planu miejscowego. 

b) Uwzględnia się uwagę wniesioną w dniu 

30.01.09 r. przez Pana Artura Śudę, dotyczącą 

likwidacji wyznaczonej strefy zieleni izolacyjnej na 

dz. nr 767/271 i przeznaczenia tego terenu pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ 
c) Uwzględnia się uwagę wniesioną w dniu 

25.02.09 r. przez PaLstwa MaJgorzatę i Jana Wie-

czorek, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu dz. 

nr 2322/241 i dopuszczenie zabudowy ”rzemysJo-

wo ｦ usJugowo - mieszkaniowej. Ze względu na 

maJą ”owierzchnię terenu dziaJki i istniejące zago-

spodarowanie, w planie miejscowym przeznaczono 

teren pod zabudowę mieszkaniowo-usJugowąŁ 
2. W odniesieniu do uwag zJowonych do projektu 

planu wyJowonego ponownie do publicznego wglądu 

w dniach od 29.07.2009 r do 28.08.2009 r.: 

a) Odrzuca się uwagę wniesioną w dniu 

14.08.09 r. przez Pana Jerzego ŚybaJę, dotyczącą 

zmiany przeznaczenia terenu dz. nr 2308/272 przy 

ul. Paulinki z terenów obsJugi transportu samocho-

dowego ｦ parkingi ｦ na tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej. Ze względu na niskie para-

metry ulicy Paulinki i brak mowliwo`ci parkowania 

przy ulicy, oraz duwą intensywno`ć zabudowy jed-

norodzinnej uznaje się za celowe pozostawienie 

wydzielonych terenów obsJugi transportu samocho-

dowego dla wymaganego ustawowo, zabezpiecze-

nia potrzeb parkingowych. 

3. W trakcie ponownego wyJowenia projektu pla-

nu do publicznego wglądu w dniach od 08.02.2010 

do 09.03.2010 uwag nie wniesiono. 

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr LII/349/10 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nie 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasa-

dach ich finansowania. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ Zm.), w związku z art. 7 ust. 1  

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óunŁ zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska 

w Ole`nie przyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie  

w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy 

Olesno oraz o zasadach ich finansowania: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, Le`nej  
i Sienkiewicza w Ole`nie, nalewące do zadaL wJa-

snych Gminy Olesno obejmują: 
1) realizację dróg i ulic publicznych o parame-

trach klasy D, oznaczonych w planie symbolem od 

3KDD, 4KDD, 7KDD - 17 KDD, 

2) realizację dróg i ulic publicznych o parame-

trach klasy L, oznaczonych w planie symbolem  

                                                        3KDL, 

3) realizację ulicy publicznej o parametrach klasy Z, 

oznaczonej w planie symbolem 1KDZ, 2KDZ, 

4) realizacji infrastruktury technicznej w zakresie 

wodociągów i kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

o Jącznej dJugo`ci sieci ok. 7300 m kawdaŁ 
CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 

takwe urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: chod-

niki, zieleL, o`wietlenie, sygnalizację i urządzenia 

sterowania ruchem. 

2. S”osób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4687 ｦ Poz. 935-936 

 

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych z nimi-

wykupami terenów, ”rowadzić będą wJa`ciwe jed-

nostki miejskie. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kompetencji których lewy rozwój sieci infra-

struktury technicznej, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

na podstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
3) Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, stanowić będą zapisy wieloletniego progra-

mu inwestycyjnego miasta Olesna zgodnie z okre-

`lonymi w nim terminami przewidzianymi na reali-

zacje tych zadaLŁ 

4) Inwestycje mogą być realizowane etapowo  

w zalewno`ci od wielko`ci `rodków przeznaczonych 

na inwestycje. 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej okre`lonych w planie Fi-

nansowanie inwestycji mowe odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budwetu Miasta; 

2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 
poprzez budwet Miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i ”owyczek bankowych, 

e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach 

”orozumieL o charakterze cywilno ｦ prawnym lub 

w formie partnerstwa publiczno ｦ prywatnego,  

a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
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UCHWAIA NR XXXVIII/274/2010 

RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie nadania nazw ulic 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) 

Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Nadać nazwę ul. Brzeska ｦ czę`ci drogi wo-

jewódzkiej Nr 401 zlokalizowanej na dziaJce ozna-

czonej w ewidencji gruntów numerem 368/6 oraz 

drodze wewnętrznej będącej wJasno`cią gminy 

Skarbimierz na dziaJkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów Nr 368/2, 368/5, k.m. 1- obręb vJobizna - 

zgodnie z zaJącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 2. Nadać nazwę ul. Konwaliowa - drodze 

wewnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na dziaJkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 377/3, 377/2, 

377/1 k.m. 1 - obręb vJobizna - zgodnie z zaJącz-

nikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 3. Nadać nazwę ul. FioJkowa - drodze we-

wnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na dziaJkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 373/2, 373/1 

k.m. 1 - obręb vJobizna - zgodnie z zaJącznikiem 

graficznym Nr 1. 

§ 4. Nadać nazwę ul. Tulipanowa - drodze 

wewnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na dziaJkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 371/1, 148/8 

k.m. 1 - obręb vJobizna - zgodnie z zaJącznikiem 

graficznym Nr 1. 

 

§ 5. Nadać nazwę ul. Kalinowa - drodze we-

wnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na dziaJce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 384/1 k.m. 1 - obręb vJobizna - 

zgodnie z zaJącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 6. Nadać nazwę ul. Malinowa - drodze we-

wnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na dziaJkach oznaczonych w ewiden-

cji gruntów numerami 414, 409, 46 k.m. 1 - obręb 

vJobizna - zgodnie z zaJącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 7. Nadać nazwę ul. Ja`minowa - drodze we-

wnętrznej, będącej wJasno`cią gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na dziaJce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 2/4 k.m. 2 oraz drodze we-

wnętrznej będącej wJasno`cią powiatu Brzeskiego, 

zlokalizowanej na dziaJce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 256/5 k.m. 1 - obręb vJobizna - 

zgodnie z zaJącznikiem graficznym Nr 1. 

 


