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UCHWAIA NR LIIł427ł2010 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula. 

 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 73, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,  

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 

996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871)  

w związku z uchwaJą Nr XVIIł144ł2008 Rady Miej-

skiej w Gogolinie z dnia 27 lutego 2008 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Choru-

la oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy Gogolin, uchwalonym 

uchwaJą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLIIł356ł 
2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rada Miejska  

w Gogolinie uchwala, co nastę”uje: 
 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego wsi Chorula, zwany  

w dalszej tre`ci "planem", który obejmuje obszar 

w granicach administracyjnych soJectwa z wyJą-
czeniem fragmentu obejmującego grunty rolne 

niezabudowane w ”oJudniowo-zachodniej czę`ci 
wsi, graniczące z gruntami wsi Malnia. 

2. Granice terenu objętego planem okre`lone 

są na rysunku w skali 1: 2 000, stanowiącym 

zaJącznik do niniejszej uchwaJy, zwany w dalszej 

tre`ci "rysunkiem planu". 

 

§ 2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy jest 

rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

stanowiący zaJącznik do uchwaJyŁ 
 

§ 3.1. W planie okre`lono: 
1) w § 10 - 11 ｦ przeznaczenie terenów; 
2) w § 12 - 13 ｦ zasady ochrony i ksztaJto-

wania Jadu przestrzennego; 

3) w § 14 - 18 ｦ zasady ochrony `rodowiska  
i przyrody, w tym lokalizacje i sposoby zagospoda-

rowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie 

na ”odstawie ”rze”isów odrębnych z zakresu 
ochrony `rodowiska i terenów narawonych na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi, a takwe szczególne wa-

runki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w zabudowie; 

4) w § 19 - 22 - zasady ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków, w tym lokalizacje i sposoby zagospodaro-

wania obiektów ”odlegających ochronie na pod-

stawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochrony 

zabytków i dóbr kultury; 

5) w § 23, 24 - ogólne wymagania wynikające 

z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych; 

6) w § 25 - 26 ｦ parametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

7) w § 27 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji; 

8) w § 28 - 35 - zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej; 

9) w § 36 - 68 ｦ szczegóJowe ”rzeznaczenie te-

renów oraz zasady ich zabudowy i zagos”odarowa-

nia, w tym ｦ odpowiednio do przeznaczenia terenu 

ｦ indywidualne ”arametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, a takwe 
szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci oraz ogólne wymagania wynikające 
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

10) w § 69 ｦ stawki procentowe, o których 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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11) w § 70 ｦ sposoby i terminy tymczasowe-

go zagospodarowania, urządzania i uwytkowania 

terenówŁ 
2. W planie nie okre`la się wymaganych obli-

gatoryjnie zasad ochrony dóbr kultury ws”óJcze-

snej oraz granic i s”osobów zagospodarowania 

terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych ”rze”isów, 
poza uwzględnionymi w ust. 1 pkt 3 i 4, w tym 

terenów górniczych i terenów zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych, ”oniewaw z okoliczno-

`ci faktycznych wynika brak uzasadnienia dla 

takich ustaleLŁ 
 

§ 4.1. Nastę”ujące elementy oznaczone gra-

ficznie na rysunku są obowiązującymi ustaleniami 

planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia terenu; 

2) oznaczenia literowe okre`lające przeznacze-

nie terenów; 
3) oznaczenia cyfrowe identyfikujące tereny  

o równym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy; 
4) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-

czalne; 

5) pasy terenów rezerwowane pod ”rzyszJą 

budowę dróg; 
6) potencjalne strefy oddziaJywania linii elek-

troenergetycznych; 

7) granica obszaru ochrony walorów kulturo-

wych; 

8) zabytki objęte ochroną konserwatorską ni-

niejszym planem, w tym: 

a) zabytki architektury, 

b) zabytki archeologiczne; 

9) tereny wymagające rehabilitacji; 

10) grunty rolne dopuszczone do zalesienia; 

11) tereny wymagające rekultywacji. 

2. PozostaJe elementy oznaczone graficznie na 

rysunku planu są: 
1) w przypadku elementów projektowanych - 

postulatywnymi (proponowanymi, ale nieobowią-
zującymi) ustaleniami planu; 

2) ”rzy”adku elementów istniejących ｦ elemen-

tami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami ”lanuŁ 
 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

 

Uwyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają: 
1) teren ｦ fragment obszaru objętego ”lanem 

wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o rów-
nym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”o-

darowania terenu i oznaczony literowo lub cyfrowo 

i literowo; 

2) dziaJka budowlana - w rozumieniu ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) usJugi - obiekty wolnostojące lub lokale 

uwytkowe, w których prowadzona jest dziaJalno`ć 

sJuwąca zaspokajaniu potrzeb ludno`ci niezwiąza-

na z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 

”rzemysJowymi; 
4) usJugi uwyteczno`ci publicznej ｦ usJugi admi-

nistracji, o`wiaty, nauki, kultury, opieki zdrowotnej, 

o”ieki s”oJecznej i socjalnej, obsJugi bankowej, 
”ocztowej i telekomunikacyjnej, usJugi turystyczne 
w tym hotelowe, handlu detalicznego, gastronomii, 

inne usJugi socjalne, bytowe i biurowe a takwe rze-

miosJo usJugowe sJuwące obsJudze ludno`ci, z wyJą-
czeniem sz”itali i domów o”ieki s”oJecznej, obiek-

tów handlowych o ”owierzchni sali s”rzedawy 
większej niw 400 m2 oraz usJug technicznych i mo-

toryzacyjnych; 

5) usJugi bytowe ｦ usJugi zas”okajające po-

trzeby ludno`ci związane z codziennym bytowa-

niem, takie jak: fryzjerstwo, pralnictwo, kosmety-

ka, odnowa biologiczna, naprawa s”rzętu AGD, 

elektronicznego i innych drobnych ”rzedmiotów 

codziennego uwytku (np. obuwia, odziewy, zegar-

ków), itp.; 

6) usJugi techniczne ｦ warsztaty samochodowe, 

warsztaty lakiernicze, blacharskie, mechaniczne, wul-

kanizacyjne, l̀usarskie, stolarskie, kamieniarskieŁ it”Ł; 
7) usJugi motoryzacyjne ｦ stacje remontowe  

i stacje obsJugi ”ojazdów mechanicznych, w tym 

myjnie samochodowe i stacje paliw; 

8) maJe warsztaty samochodowe ｦ warsztaty 

napraw samochodów i wymiany opon, do dwóch 

stanowisk, bez blacharstwa i lakiernictwa; 

9) zakJad rzemie`lniczy ｦ maJy zakJad usJugo-

wy zatrudniający do 10 ”racowników Jącznie  
z wJa`cicielem (mikro”rzedsiębiorstwo), zlokali-
zowany w granicach jednej nieruchomo`ci z bu-

dynkiem mieszkalnym wJa`ciciela zakJadu; 
10) agroturystyka ｦ dziaJalno`ć usJugowo ｦ 

turystyczna prowadzona przez rolników na tere-

nie wJasnego rodzinnego gospodarstwa rolnego, 

wolna od podatku dochodowego od osób fizycz-

nych; 

11) standard jako`ci `rodowiska i standardy 

emisyjne ｦ w znaczeniu okre`lonym w przepisach 

z zakresu ochrony `rodowiska; 
12) dziaJalno`ć uciąwliwa ｦ dziaJalno`ć gos”o-

darcza obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

13) dziaJalno`ć o ograniczonej uciąwliwo`ci ｦ 

dziaJalno`ć gos”odarcza bez ”rzedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

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

s”odarcza obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć, które 
nie wymagają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania 
na `rodowisko na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
oraz na ”odstawie decyzji wJa`ciwego organu; 
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15) dziaJalno`ć niekolidująca z funkcją mieszka-

niową ｦ dziaJalno`ć nieuciąwliwa niewymagająca: 

a) instalacji i urządzeL mogących ”owodować 

przekroczenia standardów emisyjnych poza po-

mieszczeniami w których jest prowadzona, 

b) jakichkolwiek urządzeL terenowych (np. 

place skJadowe, wiaty, place postojowe poza 

wymaganymi miejscami parkingowymi, itp.), 

c) obsJugi transportowej pojazdami o dopusz-

czalnej masie ”owywej 3,5 t ｦ w przypadku dzia-

Jek ”oJowonych przy ulicach dojazdowych, ulicach 

wewnętrznych, ciągach pieszo-jezdnych i w dru-

giej linii zabudowy, oraz obsJugi transportowej 

wielokrotnej tj. więcej niw dwa kursyłdobę pojaz-

dami o dopuszczalnej masie ”owywej 3,5 t ｦ  

w przypadku dziaJek ”oJowonych przy ulicach  

o klasach technicznych wywszych niw dojazdowe, 

z wykluczeniem lokali rozrywkowych i noc-

nych, tj. lokali z imprezami tanecznymi oraz lokali 

dziaJających po godzinie 22.00;  

16) obiekt ｦ obiekt budowlany, lokal miesz-

kalny lub uwytkowy, urządzenie budowlane; 

17) budynek podstawowy - budynek o funkcji 

takiej jak przeznaczenie terenu; 

18) budynek towarzyszący ｦ budynek o funk-

cji usJugowej, administracyjnej i socjalnej, na te-

renie zabudowy techniczno-produkcyjnej, sJuwący 

obsJudze zakJadu na terenie którego jest zlokali-

zowany; 

19) budynek pomocniczy ｦ budynek z po-

mieszczeniami garawowymi, skJadowo - magazy-

nowymi, gospodarczymi i technicznymi na tere-

nach zabudowy techniczno-produkcyjnej i usJu-

gowej, sJuwący potrzebom zakJadu (instytucji) na 

terenie którego (której) jest zlokalizowany; 

20) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu 

”rze”isów budowlanych; 

21) zieleL towarzysząca ｦ na terenach zabu-

dowy - zieleL ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna 

oraz ogrody przydomowe, na terenach rolniczych 

niezabudowanych ｦ Jęgi i zadrzewienia `ród”olne; 
22) dojazd wJasny ｦ pas terenu o szeroko`ci 

co najmniej 5 m, Jączący w linii prostej nie więcej 
niw dwie dziaJki budowlane z drogą ”ubliczną lub 

wewnętrzną, stanowiący wJasno`ć (ws”óJwJa-

sno`ć) korzystających z dojazdu lub udostę”niony 

na zasadzie sJuwebno`ci; 
23) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia 

wyznaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 

zabudowy od ulicy (drogi), mierzoną do zasadni-

czej frontowej `ciany budynku lub - w przypadku, 

gdy `ciana ta jest nierównolegJa do linii rozgrani-

czającej ulicy - do najbliwszego punktu tej `ciany; 
24) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znaczająca wymaganą odlegJo`ć budynków pod-

stawowych od ulicy (drogi), mierzoną do zasadni-

czej frontowej `ciany budynku lub - w przypadku, 

gdy `ciana ta jest nierównolegJa do linii rozgrani-

czającej ulicy - do najbliwszego punktu tej `ciany; 

linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną linią 

zabudowy dla budynków towarzyszących, po-

mocniczych i gospodarczych; 

25) ciąg zabudowy ｦ ciąg budynków usytu-

owanych w pierwszej linii zabudowy na dziaJkach 

”rzylegających do siebie granicami bocznymi oraz 

”rzylegających frontem do tej samej ulicy/drogi; 

26) budynek sąsiedni ｦ najbliwszy budynek  

w tym samym ciągu zabudowy; 

27) planowana ulica i planowana droga ｦ ulica 

i droga wydzielona na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi; 
28) podziaJ parcelacyjny ｦ ”odziaJ geodezyjny 

mający na celu wydzielanie nowych dziaJek bu-

dowlanych; 

29) wskauniki urbanistyczne - wskauniki: po-

wierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie 

czynnej, miejsc parkingowych; 

30) wskaunik powierzchni zabudowy ｦ procen-

towy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy 

”owierzchni zabudowy wszystkich budynków zlo-

kalizowanych na danym terenie lub dziaJce budow-

lanej, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, do 
”owierzchni tego terenu lub dziaJki budowlanej; 

31) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej - 
procentowy stosunek powierzchni biologicznie 

czynnej na danym terenie lub dziaJce budowlanej do 
”owierzchni tego terenu lub dziaJki budowlanej; 

32) rozbudowa ｦ równiew nadbudowa; 

33) wymiana ｦ budowa nowego budynku  

w obrysie budynku, który ulegJ rozbiórce; 

34) adaptacja ｦ zmiana sposobu uwytkowania 

budynku lub lokalu wraz z niezbędną dla tej zmia-

ny ”rzebudową; 
35) rodzaje dachów: 
- dach ”Jaski ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci pod kątem do 14º, 
- dach niski ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci pod kątem w granicach 15º - 29º, 
- dach wysoki ｦ dach o nachyleniu podsta-

wowych ”oJaci pod kątem w granicach 30º - 45º; 
36) przepisy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy 

prawa miejscowego obowiązujące na terenie wo-

jewództwa opolskiego. 

 

§ 6. Przepisy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

JącznieŁ 
 

§ 7.1. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią 

inaczej, na terenach, o których mowa w § 10, 

mowna: 
1) lokalizować nowe obiekty budowlane wraz 

z związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, 

oraz remontować, ”rzebudowywać, rozbudowy-

wać, wymieniać a takwe zmieniać s”osób uwyt-

kowania istniejących obiektów lub ich czę`ci, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu; 
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2) lokalizować budynki towarzyszące, pomoc-

nicze i gospodarcze oraz wykorzystywać na takie 

cele istniejące budynki o innym przeznaczeniu,  

z mowliwo`cią ich remontów, przebudowy, roz-

budowy i wymiany; 

3) remontować, ”rzebudowywać, rozbudo-

wywać i wymieniać istniejące oraz lokalizować 

nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

je`li nie koliduje to z istniejącym i planowanym 

zagospodarowaniem terenów; 
4) urządzać zieleL towarzyszącą oraz lokalizo-

wać obiekty maJej architektury ”odnoszące walo-

ry estetyczne i uwytkowe terenów; 
z uwzględnieniem zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu przestrzennego oraz zasad ochrony dóbr 
kultury i zabytkówŁ 

2. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej, dopuszcza się sytuowanie budynku bezpo-

`rednio przy granicy z sąsiednią dziaJką budowla-

ną w przypadkach okre`lonych w przepisach od-

rębnych oraz w przypadkach: 

1) ”rzebudowy i wymiany istniejącej zabudowy; 
2) zabudowy bliuniaczej; 
pod warunkiem zgodno`ci z przepisami z za-

kresu ochrony ”rzeciw”owarowejŁ 
 

§ 8.1. Istniejące obiekty niezgodne z ustalo-

nym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenu 

mogą być uwytkowane w s”osób dotychczasowy, 

je`li: 
1) ”owstaJy zgodnie z przepisami; 

2) są zgodne z zasadami ochrony `rodowiska 

okre`lonymi w rozdziale 5; 

3) s”eJniają wszystkie wymogi wynikające  
z ”rze”isów z zakresu ochrony `rodowiska;  

bez prawa rozbudowy, a w przypadku lokali ｦ 

zwiększania powierzchni lokalu. 

2Ł Ustalone wskauniki urbanistyczne, zasady 
ksztaJtowania zabudowy oraz linie zabudowy stosu-

je się do nowej zabudowy oraz rozbudowy istnieją-
cych budynków, a takwe ｦ w miarę mowliwo`ci - do 

zmian zagospodarowania terenów; nie stosuje się 
ich w ”rzy”adku remontów i ”rzebudowy istnieją-
cych obiektów, a takwe wymiany istniejących obiek-

tów je`li uzasadnione to jest istniejącym zagos”oda-

rowaniem dziaJki budowlanejŁ 
 

§ 9.1. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią 

inaczej, dopuszcza się ”odziaJy parcelacyjne tere-

nów pod warunkiem: 

1) zapewnienia dostę”no`ci komunikacyjnej do 

wszystkich nieruchomo`ci bez”o`rednio z istnie-

jących ulicłdróg lub za ”o`rednictwem dróg we-

wnętrznych s”eJniających wymagania dojazdu do 

dziaJek budowlanych i dojazdu ”owarowego, okre-

`lonych w przepisach odrębnych; 

2) zachowania wymaganych odlegJo`ci ”omię-
dzy istniejącymi budynkami i nowymi granicami 
dziaJek budowlanych, okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych; 

3) mowliwo`ci zagos”odarowania dziaJek budow-

lanych ”owstaJych w wyniku ”arcelacji zgodnie 
obowiązującymi warunkami technicznymi oraz usta-

leniami ”lanu, w tym zgodnie ze wskaunikami urba-

nistycznymi okre`lonymi w niniejszej uchwaleŁ 
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaJek pod sta-

cje transformatorowe i przepompownie `cieków 

na warunkach okre`lonych w przepisach szczegó-
JowychŁ 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 10. Obszar objęty planem dzieli się liniami 

rozgraniczającymi na tereny o nastę”ującym prze-

znaczeniu: 

1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

w tym: 

a) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i ma-

gazynów oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P, 

b) tereny obiektów produkcyjnych, skJado-

wych, magazynowych i usJugowych oznaczone 

na rysunku planu symbolem PU, 

c) tereny zabudowy rzemie`lniczej oznaczone 

na rysunku planu symbolem MP; 

2) tereny zabudowy usJugowej, w tym: 

a) tereny usJug komercyjnych oznaczone na 

rysunku planu symbolem UK, w tym: usJug han-

dlu i gastronomii (hg), 

b) tereny usJug ”ublicznych oznaczone na rysun-

ku planu symbolem UP, w tym: usJug o`wiaty (o), 

usJug wyznaniowych (w), 

c) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysun-

ku planu symbolem US; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym: 

a) teren zabudowy mieszanej mieszkaniowo - usJu-

gowej oznaczony na rysunku planu symbolem MU, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 

c) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oznaczony na rysunku planu symbolem MW, 

4) tereny uwytkowane rolniczo, w tym: 

a) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RM, 

b) ”ozostaJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunku planu symbolem R; 

5) tereny zieleni i wód, w tym: 

a) tereny zieleni urządzonej oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZP, 

b) teren zieleni izolacyjnej oznaczony na ry-

sunku planu symbolem ZI, 

c) teren zieleni nieurządzonej oznaczony na ry-

sunku planu symbolem ZN, 
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d) teren cmentarza oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem ZC, 

e) tereny lasów oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL, 

f) tereny gruntów rolnych ”rzeznaczonych do zale-
sienia oznaczone na rysunku planu symbolem ZLp, 

g) tereny ogrodów przydomowych oznaczone 

na rysunku planu symbolem RO, 

h) tereny wód powierzchniowych oznaczone 

na rysunku planu symbolem WS, 

i) obszary zagrowone ”owodzią oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZZ; 

6) teren infrastruktury technicznej - urządzeL 

wodociągowych oznaczony na rysunku planu 

symbolem W; 

7) teren infrastruktury technicznej - urządzeL 

kanalizacji sanitarnej oznaczony na rysunku planu 

symbolem K; 

8) teren infrastruktury technicznej ｦ urządzeL 

gazowniczych oznaczony na rysunku planu sym-

bolem G; 

9) tereny komunikacji, w tym: 

a) teren placu publicznego oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KP, 

b) tereny ulic i dróg oznaczone na rysunku 

zmiany ”lanów symbolem KD, obejmujące: 
- ulice i drogi gJówne ｦ KDG, 

- ulice i drogi zbiorcze ｦ KDZ,  

- ulice i drogi lokalne ｦ KDL,  

- ulice i drogi dojazdowe - KDD,  

- ulice ”eJniące funkcje ciągów ”ieszojezdnych ｦ KDP, 

- wewnętrzną drogę dojazdową - KDW.  

 

§ 11Ł SzczegóJowe ”rzeznaczenie terenów wy-

mienionych w § 10, w tym do”uszczenia i ograni-

czenia, okre`lają ”rze”isy szczegóJoweŁ 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego 

 

§ 12. Przy lokalizacji nowych budynków i roz-

budowie istniejących nalewy res”ektować linie 

zabudowy zgodnie z przepisami szczegóJowymiŁ 
 

§ 13.1. Przy rozbudowie budynków, dach 

czę`ci dobudowanej nalewy ”okryć takim samym 

materiaJem i w takim samym kolorze jak pokrycie 

dachu istniejącego; ustalenie nie dotyczy dachów 

”JaskichŁ 
2. Je`li przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej, przy budowie nowych i nadbudowie istnie-

jących budynków w ciągach zabudowy: 

1) wysoko`ć budynku nowego lub nadbudowy-

wanego nie mowe ”rzekroczyć wysoko`ci najwyw-
szego budynku w tym samym ciągu zabudowy; 

2) rodzaj dachu ｦ jak dach budynku sąsiednie-

go lub jak dach ”rzewawającej ilo`ci budynków  

w tym samym ciągu zabudowy, z zastrzeweniem 

ust. 3. 

3. Zakazuje się: 
1) w przypadku budynków jednorodzinnych  

w zabudowie bliuniaczej ｦ rozbudowy a takwe 

przebudowy pojedynczych segmentów zmieniają-
cych ich wygląd od strony frontu dziaJki, w tym 

zmiany rodzaju materiaJu wykoLczenia `cian ele-

wacyjnych i dachu; 

2) w przypadku budynków wielorodzinnych: 

a) czę`ciowej nadbudowy, 

b) czę`ciowej przebudowy zmieniającej cechy 

architektonicznych budynków, w tym: ksztaJt 
dachu, elementy kompozycyjne elewacji (ukJadu, 
ksztaJtu i wielko`ci otworów okiennych i drzwio-

wych, balkonów itp.), 

c) czę`ciowych zmian wykoLczenia dachu 

oraz `cian elewacyjnych i kolorystyki, je`li nie 

wynikają z projektu architektonicznego obejmują-
cego caJy budynek. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego 

 

§ 14. Istniejące siedliska przyrodnicze prawnie 

chronione i ro`liny objęte ochroną gatunkową, 
których miejsca wystę”owania wskazane są na 

rysunku planu, nalewy chronić zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, w szczególno`ci zabrania się 

prowadzenia robót budowlanych, robót ziemnych 

i innych dziaJaL mogących s”owodować ich 

zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie warun-

ków wegetacji. 

 

§ 15.1. Nalewy zachować istniejące zes”oJy 

starodrzewia; wycinka tych drzew jest mowliwa 

tylko w przypadkach uzasadnionych względami 
”ielęgnacyjnymi lub rewaloryzacyjnymi. 

2. Zagospodarowanie na potrzeby rekreacyjne 

zbiornika wodnego 2WS nalewy ”od”orządkować 

zachowaniu i ochronie naturalnej obudowy biolo-

gicznej zbiornika, w szczególno`ci istniejących 

zbiorowisk wodnych i szuwarowych. 

3. Przy zmianach zagospodarowania terenów 

nalewy zachować istniejące warto`ciowe zadrze-

wienia. Ustalenie dotyczy w szczególno`ci tere-

nów ze wskazanymi na rysunku planu zadrzewie-

niami do zachowania. Dopuszcza się: 
1) na terenach ZP, ZI oraz KP zmiany adapta-

cyjne, dostosowujące tą zieleL do funkcji uwyt-

kowych terenu; 

2) na terenie ZZ(RZ), wycinkę drzew, je`li jest 

to uzasadnione względami ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
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§ 16Ł Terenowi wymagającemu rekultywacji na-

lewy ”rzywrócić warto`ci uwytkowe zgodnie z ”rze-

znaczeniem okre`lonym w ”rze”isach szczegóJo-

wych z zachowaniem warunków okre`lonych  
w § 14. Do czasu zagospodarowania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem teren nalewy zagos”odarować 
zielenią zgodą z siedliskiem i ro`linno`cią ”otencjal-

nąŁ 
 

§ 17.1. Zagospodarowanie terenów ochrony 

bez”o`redniej ujęć wód zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
2. Na caJym terenie objętym planem zakazuje 

się dziaJaL mogących s”owodować zanieczysz-

czenie wód podziemnych, w szczególno`ci: 
1) lokalizacji obiektów i urządzeL mogących 

s”owodować zanieczyszczenie wód podziem-

nych; 

2) deszczowania `cieków rolniczych. 

3Ł Śla terenów narawonych na niebezpieczeL-
stwo ”owodzi ”oJowonych w zasięgu zalewu 
Q(p)=1 %, ustala się nastę”ujące wymagania sJu-

wące ochronie ”rzed skutkami ewentualnych zale-

wów ”owodziowych: 
1) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych 

istotnie znieksztaJcających rzeubę terenu, w szcze-

gólno`ci utrudniających s”Jyw wody, z wyjątkiem 
”rac związanych z zabez”ieczeniem ”rzeciw”owo-

dziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub na”rawą urządzeL wodnych, z za-

strzeweniem ”kt 2 litŁ a; 
2) ”rzy realizacji nowych obiektów budowlanych 

dopuszczonych niniejszym planem oraz rozbudowie 

i ”rzebudowie obiektów istniejących nalewy stoso-

wać rozwiązania zabez”ieczające ”rzed skutkami 
ewentualnych zalewów ”owodziowych, takie jak 
np.: 

a) podniesienie poziomu terenu na dziaJce bu-

dowlanej, 

b) uksztaJtowanie i zagos”odarowanie ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej w s”osób umowliwiają-
cy naturalny s”Jyw wody w kierunku istniejących 
cieków i rowów, 

c) budowę budynków bez podpiwniczenia, 

d) wyniesienie parteru na wysoko`ć nie mniej-

szą niw 90 cm ponad naturalny poziom terenu, 

e) zastosowanie `rodków technicznych zwięk-

szających od”orno`ć obiektów na zalewy powo-

dziowe,  

i inne.  

4. Dla zapewnienia szczelno`ci i stabilno`ci 
waJów przeciwpowodziowych obowiązują zakazy 

okre`lone w przepisach odrębnych, w szczegól-

no`ci zabronione jest wykonywanie obiektów 

budowlanych, kopanie studni, sadzawek, doJów 

oraz rowów w odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od 

stopy waJu po stronie odpowietrznej. 

 

§ 18. W celu ochrony stanu `rodowiska tere-

nów mieszkaniowych oraz ochrony zdrowia ludzi 

ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) na caJym obszarze objętym planem wyklu-

cza się lokalizację zakJadów stwarzających zagro-

wenie wystą”ienia ”owawnych awarii, w rozumie-

niu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 
2) na caJym obszarze objętym ”lanem dziaJal-

no`ć gos”odarcza ”owodująca w”rowadzanie ga-

zów lub ”yJów do ”owietrza, emisję haJasu oraz 
wytwarzanie ”ól elektromagnetycznych nie mowe 
”owodować ”rzekroczenia standardów jako`ci `ro-

dowiska ”oza terenem, do którego ”rowadzący 
dziaJalno`ć ma tytuJ ”rawny; wyklucza się tworze-

nie dla zakJadów obszarów ograniczonego uwytko-

wania; 

3) istniejące ”rzedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, w razie okoliczno`ci 
wskazujących na ich szkodliwy w”Jyw na `rodo-

wisko, wymagają s”orządzenia ”rzeglądu ekolo-

gicznego zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) w zakresie dopuszczalnych ”oziomów haJa-

su obowiązują odpowiednio przepisy odrębne: 
a) dla terenów 2MN - jak dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów 1MN, 3MN i MU - jak dla tere-

nów mieszkaniowo - usJugowych, 
c) dla terenów RM ｦ jak dla terenów zabudo-

wy zagrodowej, 

d) dla terenu MW ｦ jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 

e) dla terenu UPo ｦ jak dla terenów zabudowy 

związanej ze staJym lub wielogodzinnym przeby-

waniem dzieci i mJodziewy, 
f) dla terenu 1ZP i 2ZPｦ jak dla terenów rekre-

acyjno-wypoczynkowych; 

5) na terenach ”oJowonych ”rzy drodze oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem KDG(KDL) oraz na 

terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej, przy 

budowie nowych budynków mieszkalnych i innych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

oraz przy przebudowie i remontach takich budyn-

ków ｦ odpowiednio do zakresu tych prac - nalewy 
stosować rozwiązania techniczne za”ewniające 
wJa`ciwe warunki akustyczne, tjŁ zmniejszające 

uciąwliwo`ci s”owodowane haJasem komunikacyj-

nym ”oniwej ”oziomu ustalonego w ”rze”isach od-

rębnych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi  
z warunków technicznych jakim ”owinny od”owia-

dać budynki; rozwiązania te ”owinny ”olegać na 
zastosowaniu odpowiednich rozwiązaL dla ”rzegród 
zewnętrznych i okien o wysokim wskauniku izola-

cyjno`ci akustycznej, a, w ”rzy”adku nowych bu-

dynków, takwe na od”owiednim usytuowaniu bu-

dynku i ”omieszczeL ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi 
względem uródJa emisji haJasu; do”uszcza się od-

stę”stwa w ”rzy”adku budynków zabytkowych, 
je`li jest to uzasadnione względami ochrony ich 
walorów zabytkowych; 
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6) na caJym terenie objętym planem wyklucza 

się stosowanie urządzeL grzewczych o niskiej 

s”rawno`ci spalania; 

7) ustala się odlegJo`ci zabudowy od linii elek-

troenergetycznych 110 i 220 kV zgodnie z wa-

runkami okre`lonymi w decyzji o ustanowieniu 

obszaru ograniczonego uwytkowania; do czasu 

wydania przedmiotowej decyzji ustala się zakaz 

lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przezna-

czonymi na pobyt ludzi w potencjalnych strefach 

oddziaJywania, tj. w odlegJo`ci od skrajnego 

przewodu roboczego linii: 

a) 110 kV ｦ 14,5 m, 

b) 220 kV ｦ 26 m. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków 

 

§ 19.1. Wskazuje się zabytki objęte ochroną 

”rawną w formie wpisu do rejestru zabytków 

województwa opolskiego: 

- cmentarz parafialny (Nr wpisu1983/73), 

- ogrodzenie cmentarza parafialnego z bramką 

(Nr wpisu 249/90), 

- kapliczkaｦdzwonnica (na terenie cmentarza 

parafialnego) (Nr wpisu 249/90), 

- grób Konstantego Joska ”owstaLca `ląskie-

go (na terenie cmentarza parafialnego, Nr wpisu 

167/88), 

- park ”aJacowy (Nr wpisu 122/85), 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 4 ｦ wie-

lokulturowe (wpis Nr A - 710/86), 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 11 ｦ 

osada z okresu w”Jywów rzymskich i wczesnego 

`redniowiecza (wpis Nr A - 708/86). 

2. Wszelkie prace przy zabytkach, o których 

mowa w ust. 1, wymagają pozwolenia organu 

wJa`ciwego do spraw ochrony zabytkówŁ Przepis 

§ 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 20.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 

nastę”ujące zabytki architektury ujęte w gminnej 

ewidencji zabytków: 
- zes”óJ folwarczny, 

- dawna szkoJa (obecnie ”rzedszkole), ulŁ O”ol-

ska 66, 

- domy ul. Opolska 29, 48. 

2. Dla budynków zabytkowych wymienionych 

w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki: 

1) nalewy zachować istniejącą formę architek-

toniczną budynków, wygląd zewnętrznych otwo-

rów okiennych i drzwiowych, zewnętrzny detal 

architektoniczny oraz rodzaj materiaJu pokrycia 

dachu i wykoLczenia `cian zewnętrznych, a takwe 

zachowane historyczne elementy konstrukcji bu-

dynków i wykoLczenia wnętrz; 
2) dopuszcza się odstę”stwa od warunków 

okre`lonych w pkt 1, pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii organu wJa`ciwego do spraw 

ochrony zabytkówŁ 
 

§ 21.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 

zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji woje-

wódzkiego konserwatora zabytków: 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 1 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 2 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 3 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 5 ｦ okres 

e”oki kamiennej i ”óunego `redniowiecza, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 6 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 7 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 8 ｦ wielo-

kulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 9 ｦ osada 

”óune `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 10 ｦ cmen-

tarzysko, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 12 ｦ `lad 
osadnictwa III w, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 13 ｦ wie-

lokulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 14 ｦ osa-

da e”Ł brązu, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 15 ｦ `lad 

osadnictwa, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 16 ｦ `lad 
osadnictwa ep. kamienna, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 17 ｦ wie-

lokulturowe, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 18 ｦ czasy 

nowowytne, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 19 ｦ `lad 

osadnictwa, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 20 ｦ ep. 

kamienna, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 21 ｦ osa-

da ”óune `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 24 ｦ wie-

lokulturowe. 

2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru do-

tychczasowej dziaJalno`ci w miejscach, gdzie 

znajdują się zabytki archeologiczne, nalewy wy-

”rzedzająco zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ci-

wym do spraw ochrony zabytków oraz wykony-

wać zgodnie z zasadami ochrony zabytków okre-

`lonymi w przepisach odrębnychŁ 
 

§ 22.1. W stosunku do nowej zabudowy oraz 

budynków przebudowywanych i rozbudowywa-

nych na obszarze ochrony walorów kulturowych, 

obejmujących historycznie uksztaJtowany ukJad 

ruralistyczny, ustala się wymagania: 
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1) nalewy zachować istniejący ukJad zabudowy 

”ochodzącej sprzed 1945 r.; 

2) wyklucza się ”odziaJy parcelacyjne; 

3) nalewy, z zastrzeweniem § 21, zachować cha-

rakter istniejącej zabudowy ”ochodzącej s”rzed 
1945 rŁ, w tym formę architektoniczną i rodzaj ze-

wnętrznych materiaJów wykoLczeniowych oraz 
walory stylowe; 

4) architektura nowych budynków ”owinna na-

wiązywać charakterem do architektury zabudowy  
o której mowa w ”kt 3, w szczególno`ci: 

a) do wykoLczenia `cian zewnętrznych i dachów 
budynków oraz do budowy ogrodzeL stosować 
materiaJy tradycyjne (zalecany do wykoLczenia 
`cian i ogrodzeL ｦ kamieL wa”ienny), 

b) nachylenie ”odstawowych ”oJaci dachowych 
ｦ 38º - 45º; do”uszcza się inne nachylenie w na-

wiązaniu do istniejącej na tym samym terenie zabu-

dowy sprzed 1945 r., 

c) do`wietlenie ”oddaszy nie mowe ”rzekraczać 
”oJowy dJugo`ci ”oJaci dachowej, 

d) zakaz realizacji budynków z dachami uskoko-

wymi i asymetrycznymi, 

e) poziom posadzki ”arteru nie wywej niw 0,6 m 
nad poziomem terenu. 

2Ł Teren wymagający rehabilitacji nalewy zago-

s”odarować zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym 
w ”rze”isach szczegóJowych; zaleca się ada”tację 
istniejącej zabudowy, tjŁ remont lub ”rzebudowę 
”rzystosowującą ją do nowych funkcji lub wyma-

gaL uwytkowych, z zachowaniem walorów stylo-

wych, chyba we, ze względu na bardzo zJy stan 
techniczny budynków, ada”tacja byJa by nieracjo-

nalnaŁ źalecenie ada”tacji nie dotyczy budynków 
gospodarczych. 

 

RozdziaJ 7 

Ogólne wymagania wynikające z potrzeb ksztaJ-
towania przestrzeni publicznych 

 

§ 23Ł1Ł źa ”rzestrzenie ”ubliczne uznaje się na-

stę”ujące tereny: 
1) wszystkie tereny zieleni urządzonej źP; 
2) teren placu KP; 

3) tereny ulic. 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1 ustala 
się nastę”ujące zakazy: 

1) zakazuje się sytuowania reklam wolnostoją-
cych oraz kiosków i straganów ”oza do”uszczony-

mi w ”rze”isach szczegóJowych; 
2) zakazuje się sytuowania reklam: 
a) na terenach ZP, 

b) na drzewach, 

c) na obiektach sytuowanych dla ozdoby (latar-

nie, rzeuby, fontanny), 
d) na elewacjach frontowych budynków usytu-

owanych w pierwszej linii zabudowy oraz na ogrodze-

niach posesji od strony przestrzeni publicznych, poza 

szyldami i tablicami informującymi o dziaJalno`ci go-

spodarczej prowadzonej ｦ odpowiednio ｦ w budynku 

lub na ”osesji, umieszczonymi w rejonie wej`ćŁ 
 

§ 24Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, ogrodzenia od strony przestrzeni publicz-

nych, z wyjątkiem terenu 1źP, ”owinny być awuro-

we o wysoko`ci do 1,5 m, z mowliwo`cią ”odmu-

rówki o wysoko`ci do 0,5 m. W przypadku, gdy na 

dziaJce bez”o`rednio sąsiadującej istnieje trwaJe 
ogrodzenie, nalewy zachować taką samą wysoko`ćŁ 
Wyklucza się: 

1) ogrodzenia ”eJne, ”oza fragmentami ”rzy 
bramach i furtkach oraz ｦ na dziaJkach z budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi ｦ w miejscach wy-

dzielonych na ”ojemniki na `mieci; 
2) ogrodzenia z awurowych ”refabrykatów beto-

nowych. 

 

RozdziaJ 8 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

 

§ 25Ł1Ł Je`li ustalenia szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki 
miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych 
(m”), które nalewy realizować wraz z zagos”odaro-

waniem podstawowym na terenach inwestycji: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne ｦ 1,5 mp/ 

1 mieszkanie; 

2) zabudowa jednorodzinna ｦ 2 mp/1 dom; 

3) biura i budynki administracji ｦ 1 mp/30-40 m2 

”owŁ uwytkowej; 
4) ”omieszczenia o duwej częstotliwo`ci odwie-

dzających (”raktyki lekarskie, ”oczta, biura wysyJ-
kowe) ｦ 1 mo/ 20-30 m2 ”owŁ uwytkowej, lecz nie 
mniej niw 1 mp; 

5) sklepy do 700 m2 ”owŁ uwytkowej ｦ 1 mp/30-

50 m2 ”owŁ uwytkowej, ale nie mniej niw 2 m”łna  
1 sklep; 

6) ko`cióJ ｦ 1 mp/10-40 miejsc siedzących; 
7) boisko sportowe ｦ 1 mp/50 m2 ”owŁ urządzeL 

sportowych lub pow. uwytkowej hali + 1 mp/10 - 15 

odwiedzających; 
8) korty tenisowe ｦ 3 mp/1 kort + 1 mp/10-15 

odwiedzających; 
9) kręgielnie ｦ 1 mp/1 tor; 

10) restauracje ｦ 1 mp/4-8 m2 ”owŁ sali dla go`ci; 
11) salony gry ｦ 1 mp/10-20 m2 ”owŁ uwytko-

wej sali z maszynami, ale nie mniej niw 3 mp; 

12) hotele, pensjonaty ｦ 1 m”ł4 Jówka; 
13) ”rzedszkola, wJobki ｦ 1 mp/20/30 dzieci, ale 

nie mniej niw 2 mp; 

14) hurtownie, ”rzedsiębiorstwa -1 mp/50/70 m2 

”owŁ uwytkowej lub 1 mp/3 osoby zatrudnione; 

15) magazyny, ”lace magazynowe (skJady) ｦ  

1 mp/120 m2 ”owŁ uwytkowej lub na 3 osoby zatrud-

nione; 
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16) warsztaty samochodowe, stacje paliw  

z warsztatami napraw ｦ 6 mp/1 stanowisko na-

praw; 

17) myjnie samochodowe ｦ 1 mp/1 stanowisko 

do mycia. 

2Ł Śla obiektów nieujętych w ustŁ 1 ilo`ci miejsc 
”ostojowych nalewy ”rzyjmować ”rzez analogięŁ 

3Ł Śo”uszcza się rozliczanie miejsc ”arkingo-

wych z uwzględnieniem mowliwo`ć ”arkowania na 
terenach sąsiednich, ”rzy czym ”rzez tereny są-
siednie nalewy rozumieć tereny ”oJowone w odlegJo-

`ci do 100 m od obiektu, dla którego wyznacza się 
miejsca parkingowe. 

 

§ 26Ł PozostaJe ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu usta-

lone są indywidualnie dla ”oszczególnych terenów 
w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

 

RozdziaJ 9 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemu komunikacji 

 

§ 27Ł1Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną tere-

nów zainwestowania ”rzez sieć istniejących i ”ro-

jektowanych ulic oraz dróg lokalnych, dojazdowych 
i ciągów ”ieszo-jezdnych, okre`lonych na rysunku 
”lanu, bez ograniczeL, a takwe z istniejących i ”ro-

jektowanych ulic i dróg gJównej i zbiorczej -  

w ograniczonym zakresie, wg ”rze”isów szczegó-
JowychŁ 

2Ł Ustalenia szczegóJowe dla ulic i dróg okre`lają 
”rze”isy szczegóJoweŁ 

3. Dopuszcza się: 
1) eta”ową budowę nowych i rozbudowę istnie-

jących ulic i dróg; 
2) ”rzebudowę oraz remonty ulic i dróg w istnie-

jących granicach wJasno`ci z zachowaniem dotych-

czasowych ”arametrów drogiŁ 
4Ł Przy ”odejmowaniu robót budowlanych w ”a-

sach drogowych obowiązują nastę”ujące wymaga-

nia: 

1) zakazuje się lokalizacji budynków i urządzeL 
niezwiązanych z gos”odarką drogową lub ”otrze-

bami ruchu; 

2) do”uszcza się odstę”stwa od zakazu o któ-
rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-
dzeL i sieci infrastruktury technicznej, na warun-

kach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych i ”rzez 
zarządcę drogi; 

3) istniejące w ”asach drogowych budynki  
i urządzenia nie związane z gos”odarką drogową lub 
”otrzebami ruchu, je`li nie ”owodują zagrowenia  
i utrudnieL ruchu drogowego, mogą ”ozostać  
w dotychczasowym stanie; 

4) wykonywanie rozbudowy, przebudowy lub 

ka”italnego remontu obiektów o których mowa  
w ”kt 3 wymaga zgody zarządcy drogi; 

5) nowe i modernizowane ulice nalewy dostoso-

wać do korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne 
(zjazdy z chodników, sygnalizacja it”Ł); 

6) w pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego 

zakazuje się realizowania sto”ni, ram” oraz sytu-

owania znaków, latarni, obiektów maJej architektu-

ry, it”Ł ograniczających mowliwo`ć swobodnego 
”rzej`ciaŁ 

5. W celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb 

rozwoju ukJadu komunikacyjnego wyznacza się 
rezerwy terenowe ”od ”rzyszJą budowę dróg: 

- ”as szeroko`ci 25 m ”od budowę obwodnicy 
drogowej wsi Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 423, 

- ”as terenu szeroko`ci 15 m ”od budowę drogi 

wewnętrznej obsJugującej teren PŁ 
W granicach rezerw terenowych wyklucza się 

zmiany istniejącego s”osobu uwytkowania, które 
mogą uniemowliwić lub istotnie utrudnić w ”rzyszJo-

`ci ”lanowane inwestycje drogoweŁ 
 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 
 

§ 28Ł1Ł Istniejące na obszarze ”lanu sieci ”rzesy-

Jowe i urządzenia gos”odarki wodno-`ciekowej ｦ do 

zachowania. 

2Ł Śo”uszcza się trwaJą ada”tację wszystkich 
istniejących sieci i urządzeL uzbrojenia terenu nie 
kolidujących z zainwestowaniem ”rzesądzonym 
niniejszym planem. 

3Ł Istniejące i ”rojektowane zainwestowanie bę-
dzie obsJugiwane z istniejących i ”rojektowanych 
sieci infrastruktury technicznej. 

4Ł Na terenach istniejącej i ”lanowanej zabudo-

wy nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej 

nalewy ”rowadzić w liniach rozgraniczających ulic 
jako sieci podziemne ｦ na warunkach uzgodnionych 

z zarządcą drogiŁ W ”rzy”adkach uzasadnionych 
”roblemami realizacyjnymi do”uszcza się ”rowa-

dzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej 

”oza liniami rozgraniczającymi ulic jedynie wzdJuw 
linii rozgraniczających ”oszczególne tereny lub 
wzdJuw granic dziaJekŁ 

 

§ 29Ł1Ł źao”atrzenie w wodę do celów byto-

wych, produkcyjno - usJugowych oraz ”rzeciw”owa-

rowych siecią komunalną; na terenach planowanej 

zabudowy wymagana realizacja nowych odcinków 
sieci rozdzielczej. 

2Ł źao”atrzenie w wodę do celów ”rodukcyj-

nych na terenie P z ujęć zakJadowychŁ 
 

§ 30Ł1Ł Od”rowadzenie `cieków bytowo-

gos”odarczych do istniejących i ”rojektowanych 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnejŁ Wyklucza się 
nowe zbiorniki bezod”Jywowe oraz ”rzydomowe 
oczyszczalnie `ciekówŁ 
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2Ł Śo”uszcza się budowę nowych ”rze”om-

”owni `cieków na wszystkich terenach, w s”osób 
niekolidujący z istniejącym i ”lanowanym zagos”o-

darowaniem. Śo”uszcza się wydzielanie dziaJek 
obejmujących tereny ich lokalizacjiŁ Śo ”rze”om-

”owni nalewy za”ewnić staJy dostę”Ł 
3Ł Od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych ｦ do 

sieci kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczysz-

czeniu w urządzeniach zakJadowych w ”rzy”adkach 

zanieczyszczenia ”rzekraczającego do”uszczalne 
wskaunikiŁ 

 

§ 31Ł1Ł Od”rowadzenie wód o”adowych (desz-
czowych i rozto”owych) do istniejących i ”rojekto-

wanych odcinków sieci kanalizacji deszczowejŁ 
2Ł Wody o”adowe, które mogą być zanieczysz-

czone substancjami ropopochodnymi - z terenów 
”arkingów, zes”oJów garawy, ”laców manewro-

wych itp. - nalewy ”rzed od”rowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej oczy`cić w se”aratorachŁ 

3Ł W razie braku mowliwo`ci ”rzyJączenia do sie-

ci kanalizacji deszczowej, oraz w przypadku zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, 

do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych na 
wJasny teren nieutwardzony, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ 

 

§ 32Ł1Ł Istniejący GPź do zachowaniaŁ 
2Ł Ustala się do”rowadzenie energii elektrycznej 

do wszystkich terenów ”rzeznaczonych do zabu-

dowy. Zasilanie projektowanego zainwestowania  

z istniejących i ”rojektowanych sieci oraz istnieją-
cych i projektowanych stacji transformatorowych, 

na warunkach okre`lonych ”rzez dystrybutoraŁ 
3Ł Śo”uszcza się budowę nowych stacji trans-

formatorowych 15/0,4kV na wszystkich terenach 

w s”osób nie kolidujący z istniejącym i ”lanowa-

nym zagos”odarowaniemŁ Śo”uszcza się wydzie-

lanie dziaJek stacji transformatorowych, na któ-
rych budynki stacji mogą być sytuowane w odle-

gJo`ci 1,5 m od granicy dziaJkiŁ Śo stacji nalewy 
za”ewnić staJy dostę”Ł 

4Ł Nie ogranicza się mowliwo`ci ”rowadzenia 
prac remontowych i modernizacyjnych na istnieją-
cych odcinkach sieci elektroenergetycznych z za-

strzeweniem ustŁ 5Ł 
5Ł Na terenach istniejącego i ”lanowanego zain-

westowania istniejące na”owietrzne linie `redniego  
i niskiego na”ięcia, kolidujące z istniejącą i ”lano-

wana zabudową, nalewy zastą”ić liniami kablowymiŁ 
 

§ 33Ł1Ł Istniejące sieci teletechniczne niekolidu-

jące z projektowanym zagospodarowaniem - do 

zachowania. 

2Ł Nie ogranicza się ｦ z zastrzeweniem § 28 
ust. 4 ｦ mowliwo`ci rozbudowy kablowej sieci 
telekomunikacyjnej. 

3Ł Lokalizacja stacji bazowych telefonii komór-

kowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 34Ł Zaopatrzenie w energię cie”lną ｦ ze uródeJ 
indywidualnych lub lokalnych kotJowni obsJugują-
cych teren, na którym się znajdująŁ 

 

§ 35Ł1Ł SkJadowanie od”adów komunalnych  
w ”ojemnikach sJuwących do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowli-
wo`ci ich segregacji, usytuowanych na dziaJkach 
budowlanych zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 
w ”rze”isach odrębnych, i wywóz na komunale 
skJadowisko od”adów w GogolinieŁ 

2Ł ź od”adami ”rzemysJowymi i niebez”iecznymi 
nalewy ”ostę”ować zgodnie z ”rze”isami odrębny-

mi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić w granicach 
nieruchomo`ci, gdzie są wytwarzane, od”owiednie 
miejsca do ich czasowego skJadowania i odbiór 
”rzez ”odmioty ”osiadające od”owiednie zezwole-

nia. 

 

DZIAI II 
Przepisy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

 

§ 36Ł1Ł Wyznacza się teren obiektów ”roduk-

cyjnych, skJadów i magazynów, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem P, obejmujący tereny istnie-

jących zakJadówŁ 
2Ł Teren, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 

się ”od dziaJalno`ć ”rodukcyjną i skJadową oraz 
usJugi techniczne, motoryzacyjne, trans”ortowe, 
logistyczne, i inne ”odobne, z nastę”ującymi do-

puszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się inne usJugi komercyjne związa-

ne z ”rowadzoną na tym terenie dziaJalno`cią ”ro-

dukcyjną, skJadową i usJugową; 
2) wyklucza się funkcję mieszkaniowąŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujący s”osób zabudowy i zagos”odaro-

wania: 

1) obsJuga komunikacyjna z istniejącej drogi 
KŚŚ bez ograniczeL oraz z dróg KŚź i KŚź(KŚW) 
istniejącymi zjazdami; 

2) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu; 

3) w granicach terenów zakJadów nalewy zlo-

kalizować ”arkingi dla ”racowników zgodnie ze 
wskaunikami okre`lonymi w § 25 oraz zieleL to-

warzyszącą; 
4) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla dziaJek budowlanych: 
a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 70, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 10; 
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5) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy  
5 m - mierząc od linii rozgraniczającej dróg; 

6) wysoko`ć nowych i nadbudowywanych bu-

dynków: 
a) budynki ”rodukcyjne i skJadowe ｦ odpowied-

nio do potrzeb technologicznych, 

b) ”ozostaJe budynki ｦ do 18 m, mierząc od ”o-

ziomu ”rzy gJównym wej`ciu do najwywszego ”unk-

tu dachu. 

 

§ 37Ł1Ł Wyznacza się nowe tereny obiektów 
”rodukcyjnych, skJadowych, magazynowych i usJu-

gowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 

1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU. 

2Ł Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się ”od dziaJalno`ć ”rodukcyjną i skJadową oraz 
usJugi techniczne, motoryzacyjne, trans”ortowe, 
logistyczne i inne ”odobne, z nastę”ującymi do-

puszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) inne usJugi komercyjne związane z ”rowadzo-

ną na tym terenie dziaJalno`cią ”rodukcyjną, skJa-

dową i usJugową, 
b) lokalizację mieszkaL wJa`cicieli zakJadów lub 

”ersonelu nadzorczego, je`li ”rowadzona na tym 
terenie dziaJalno`ć gos”odarcza nie ”owoduje uciąw-
liwo`ci wykluczającej lokalizację obiektów z po-

mieszczeniami ”rzeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi, 
c) na terenie 3PU - alternatywnie ｦ funkcję re-

kreacyjno ｦ s”ortową i zieleL, 
d) na terenach 1PU i 2PU - rolniczą dziaJalno`ć 

”rodukcyjną lub usJugową; 
2) dziaJalno`ć istniejących i ”lanowanych zakJa-

dów ”owinna od”owiadać kryteriom: 
a) dziaJalno`ci nieuciąwliwej ｦ na terenach 1PU, 

b) dziaJalno`ci o ograniczonej uciąwliwo`ci ｦ na 

terenach 2PU, 3PU, 5PU. 

3Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1 ustala 
się nastę”ujący s”osób zabudowy i zagos”odaro-

wania: 

1) obsJuga komunikacyjna z istniejących dróg i ulic; 
2) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania, zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu, z uwzględnieniem zasad obowiązujących na 
obszarze ochrony walorów kulturowych okre`lo-

nych § 22; 
3) w granicach terenów zakJadów nalewy zlokali-

zować ”arkingi zgodnie ze wskaunikami okre`lony-

mi w § 25 oraz zieleL towarzyszącą; 
4) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla dziaJek budowlanych; 
a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 50, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 15; 

5) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) na terenie 3PU - 100 m, mierząc od linii roz-

graniczającej drogi KŚŚ(KŚL), 

b) na terenie 2PU ｦ obowiązuje zachowanie ist-
niejącej linii zabudowy, 

c) na ”ozostaJych terenach ｦ 5 m, mierząc od li-
nii rozgraniczających ulic i dróg, a na terenie 4PU ｦ 

mierząc od linii wyznaczającej ”as terenu rezerwo-

wanego ”od ”rzyszJą budowę drogi; 
6) wysoko`ć nowych i nadbudowywanych bu-

dynków: 
a) na terenach 1PU, 2PU i 5PU ｦ wysoko`ć nie 

większa niw zabudowy istniejącej, 
b) na terenach 3PU i 4PU - do 15 m; dopuszcza 

się budynki wywsze tylko w ”rzy”adkach uzasad-

nionych potrzebami technologicznymi. 

 

§ 38Ł1. Wyznacza się tereny zabudowy rze-

mie`lniczej oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lem MP. 

2Ł Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od zakJady rzemie`lnicze nieuciąwliwe  
z mieszkaniami wJa`cicieli zakJadów, realizowa-

nymi w formie lokalu wbudowanego w budynku 

usJugowym lub w formie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

3Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu 
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna bez”o`rednio z ulic 
KDD i KDP; 

2) dopuszcza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu  
z zachowaniem warunku okre`lonego w ”kt 1 i § 9; 

3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania, zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu z uwzględnieniem zasad obowiązujących na 
obszarze ochrony walorów kulturowych oraz zasad 
rehabilitacji okre`lonych w § 22; 

4) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy ｦ  

5 m, mierząc od linii rozgraniczającej ulic; 
5) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą ulic a li-

nią zabudowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami, dojaz-

dami i ”arkingami ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni 
ozdobnej; 

6) w granicach dziaJek nalewy za”ewnić miejsca 
”ostojowe dla samochodów zgodnie ze wskauni-

kami okre`lonymi w § 25 wliczając miejsca gara-

wowe; 
7) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla dziaJek budowlanych: 
a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 40, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 30; 

8) wysoko`ć budynków ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna nie wliczając ”oddaszy, które mowna 
dodatkowo wykorzystać do celów uwytkowych; 

9) w zakresie ksztaJtowania zabudowy obowią-
zują ”rze”isy § 22Ł 
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RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej 
 

§ 39Ł1Ł Wyznacza się teren usJug komercyjnych 
handlowych, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem UKhg, obejmujący teren istniejącego obiektu 
handlowego. 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od usJugi handlowe z do”uszczeniem ｦ uzupeJ-
niająco - usJug gastronomicznych i innych usJug 
uwyteczno`ci ”ublicznej niekolidujących z funkcją 
handlową i gastronomicznąŁ 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic ist-
niejącymi zjazdami; 

2) wyklucza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu; 

3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie, uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu; 

4) od strony ulicy KŚŚ(KŚL) linię istniejącej za-

budowy ustala się jako nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy; 

5) w granicy terenu nalewy: 
a) za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów 

zgodnie ze wskaunikami okre`lonymi w § 25, 
b) zachować istniejącą zieleL oznaczoną na ry-

sunku planu; 

6) wysoko`ć zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych nie wliczając ”oddaszy, które mowna 
dodatkowo wykorzystać dla celów uwytkowych; 

7) zabudowa ”owinna być estetyczna, z trwa-

Jych materiaJów, wyklucza się kioski i straganyŁ 
 

§ 40Ł1Ł Wyznacza się teren usJug komercyjnych 
oznaczony na rysunku planu symbolami UK. 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, przeznacza 

się ”od obiekt usJug uwyteczno`ci ”ublicznej lub 
nieuciąwliwych usJug technicznych z nastę”ującymi 
dopuszczeniami o ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację mieszkania wJa`ci-

ciela terenu w formie lokalu mieszkalnego w bu-

dynku usJugowym lub budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego; 

2) wyklucza się magazynowanie ”roduktów ro-

”o”ochodnych oraz innych substancji zagrawających 
zanieczyszczeniem wód ”odziemnychŁ 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna bez”o`rednio z istnie-

jącej ulicy KŚź(KŚŚ); 
2) wyklucza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu; 
3) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy  

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 
KDZ(KDD); 

4) w granicy terenu nalewy urządzić ”arking  
z ilo`cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wskauni-

kami okre`lonymi w § 25 oraz zieleL ozdobną na 
powierzchniach biologicznie czynnych; 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla terenu: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 50, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 10; 

6) wysoko`ć zabudowy ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna nie wliczając ”oddasza, które mowna 
wykorzystać dodatkowo do celów uwytkowych; 

7) obiekt, o którym mowa w ustŁ 2, ”owinien 
być estetyczny, z trwaJych materiaJów; wyklucza 
się kioski i stragany; 

8) do”uszcza się lokalizację zabudowy w granicy 
terenu z terenami W, 4ZP i UPw. 

 

§ 41Ł1Ł Wyznacza się teren usJug ”ublicznych 
o`wiaty, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UPo, obejmujący teren istniejącego ”rzedszkolaŁ 
2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia  
z do”uszczeniem funkcji mieszkaniowej wyJącznie 
w ”ostaci sJuwbowego lokalu mieszkalnego w bu-

dynku podstawowym. 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚG(KŚL) ist-
niejącym zjazdem; 

2) wyklucza się ”odziaJy parcelacyjne terenu; 

3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie oraz 

zmianie s”osobu uwytkowania zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zabytków okre-

`lonych w § 20; 
4) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy  

w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej drogi; 
5) w granicy terenu nalewy urządzić ”arking  

z ilo`cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wskauni-

kami okre`lonymi w § 25 oraz ”lac zabaw i zieleL 
ozdobną; 

6) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla terenu: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 25, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 50; 

7) wysoko`ć budynku ”odstawowego ｦ w przy-

padku rozbudowy ｦ nie większa niw budynku istnie-

jącego; 
8) dach nad nową czę`cią budynku ”odstawo-

wego ｦ w przypadku jego rozbudowy ｦ wysoki  

o nachyleniu ”odstawowych ”oJaci ”od kątem ta-

kim jak dachu istniejącego, z do”uszczeniem dachu 
”Jaskiego w ”rzy”adku dobudowy ”arterowej nie 
wywszej niw dolna krawędu istniejącego dachu; 
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9) wysoko`ć budynków ”omocniczych ｦ jedna 

kondygnacja; 

10) dach w budynkach ”omocniczych ”Jaski lub 
ｦ alternatywnie - wysoki dwuspadowy symetrycz-

ny, o nachyleniu ”oJaci jak w budynku ”odstawo-

wym, przy czym wszystkie budynki pomocnicze na 

terenie ”owinny mieć taki sam rodzaj dachuŁ 
4. Przy remontach, przebudowie i rozbudowie 

budynku ”odstawowego nalewy w ”omieszczeniach 
”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi zastosować 
rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnorma-

tywny haJas komunikacyjny zgodnie z ustaleniami  

§ 18 ”kt 5Ł 
 

§ 42Ł1Ł Wyznacza się teren usJug wyznanio-

wych, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UPw, obejmujący teren istniejącego ko`cioJa kato-

lickiego. 

2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia,  

z do”uszczeniem budynków towarzyszących  
o funkcji administracyjnej, kulturalnej, o`wiatowej 
oraz mieszkaniowej wyJącznie w formie mieszkaL 
sJuwbowychŁ 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚg(KŚl) ist-
niejącymi zjazdami; 

2) wyklucza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu; 
3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, ”rzebudowie i uzu”eJnianiu zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu; 

4) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) od strony ulicy KDZ(KDD) - linia wyznaczona 

”rzez istniejącą zabudowę, 
b) od strony ulicy KDP - 5 m ｦ mierząc od linii 

rozgraniczającej ulicy; 
5) w granicy terenu nalewy urządzić ”arking  

z ilo`cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wskauni-

kami okre`lonymi w § 25 oraz zieleL ozdobną; 
6) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla terenu: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 20, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej ｦ 40; 

7) wysoko`ć budynków towarzyszących do  
2 kondygnacji nadziemnych nie licząc ”oddasza, 
które mowna dodatkowo wykorzystać do celów 
uwytkowych; 

8) wysoko`ć budynków ”omocniczych ｦ jedna 

kondygnacja; 

9) dach w budynkach towarzyszących wysoki, 
dwu lub wielospadowy; 

10) dach w budynkach ”omocniczych ”Jaski lub 
ｦ alternatywnie - wysoki o nachyleniu ”oJaci jak  
w budynkach towarzyszących, ”rzy czym wszyst-
kie budynki ”omocnicze na terenie ”owinny mieć 
taki sam rodzaj dachu. 

§ 43Ł1Ł Wyznacza się teren s”ortu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku zmiany ”lanów symbolem 
US, obejmujący tereny istniejącego boiskaŁ 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od terenowe urządzenia s”ortowe i rekreacyjne 
z dopuszczeniem jednego budynku sanitarno-

socjalnego (szatnie, sanitariaty). 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna z istniejącej ulicy KŚŚ; 
2) wyklucza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu; 
3) istniejące obiekty i urządzenia mogą ”odlegać 

remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie  

i zmianie s”osobu uwytkowania zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu; 

4) w granicach terenu nalewy urządzić ”arking  
z ilo`cią miejsc ”ostojowych zgodnie ze wskauni-

kami okre`lonymi w § 25, oraz zieleL izolacyjną na 
granicy z ulicą KŚŚ i terenem 1PU; 

5) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy  
w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej ulicy; 

6) wysoko`ć budynku, o którym moa w ustŁ 2 - 
jedna kondygnacja ”eJna z mowliwo`cią wykorzy-

stania dodatkowo ”oddasza na cele uwytkowe; 
7) dach wysoki dwu lub wielos”adowy lub ”Ja-

ski. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 44Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy mieszka-

niowo ｦ usJugowej, oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem MU ｦ obejmujący teren istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowo-usJugowejŁ 
2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 

się ”od zabudowę mieszkaniową oraz usJugi uwy-

teczno`ci ”ublicznej z do”uszczeniem Jączenia 

funkcji mieszkaniowej i usJugowej w granicach jed-

nej dziaJki budowlanejŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna bez”o`rednio z ulicy 
KDG(KDL) istniejącymi zjazdami; 

2) do”uszcza się ”arcelację terenu z zachowa-

niem warunków okre`lonych w ”kt 1 i ｦ odpowied-

nio w § 9; 
3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, ”rzebudowie, wymianie, uzu”eJnianiu oraz 
zmianie s”osobu uwytkowania, zgodnie z ”odsta-

wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, 

z uwzględnieniem zasad obowiązujących na ob-

szarze ochrony walorów kulturowych okre`lonych 
§ 22; 

4) w granicach dziaJek nalewy za”ewnić miejsca 
”ostojowe zgodnie ze wskaunikami okre`lonymi  
w § 25 wliczając miejsca garawowe; 
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5) linię istniejącej zabudowy ustala się jako nie-

”rzekraczalną linię zabudowy; 
6) ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistycz-

ne dla dziaJek budowlanych: 
a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 40, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 20; 

7) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą ulic a li-
nią zabudowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami, dojaz-

dami i ”arkingami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni 
ozdobnej; 

8) wysoko`ć nowych i nadbudowywanych bu-

dynków ”odstawowych do 2 kondygnacji nadziem-

nych, nie licząc ”oddasza, które mowna dodatkowo 
wykorzystać na cele uwytkowe, ”rzy czym wyso-

ko`ć dolnych krawędzi ”odstawowych ”oJaci da-

chowych nie mowe być większa niw 6 m; 

9) wysoko`ć budynków ”omocniczych i gos”o-

darczych ｦ jedna kondygnacja; 

10) geometria dachów zgodnie z ”rze”isami § 22Ł 
 

§ 45Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1MN, 3MN, obejmujące istniejącą 
i ”lanowaną zabudowę gJównie jednorodzinną  
w ciągach istniejących ulicŁ 

2Ł Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
z dopuszczeniem: 

1) dziaJalno`ci gos”odarczej od”owiadającej kry-

teriom dziaJalno`ci nie kolidującej z funkcją miesz-
kaniową w lokalach uwytkowych wydzielonych  
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi ｦ bez ograniczeL; 
2) usJug uwyteczno`ci ”ublicznej i maJych warsz-

tatów samochodowych: 
a) w budynkach mieszkalno-usJugowych, tjŁ bu-

dynkach z jednym lokalem mieszkalnym i jednym 

lokalem usJugowy o dowolnych proporcjach po-

wierzchni tych lokali, 

b) w budynkach usJugowych wolnostojących,  
wyJącznie na dziaJkach budowlanych ”oJowonych 

bez”o`rednio ”rzy ulicach, z wyJączeniem ulic we-

wnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych;  

3) ada”tacji istniejącej zabudowy zagrodowej na 

usJugi uwyteczno`ci ”ublicznej lub usJugi techniczne 
od”owiadające kryteriom dziaJalno`ci nieuciąwliwej; 

4) na terenach 3MN - zabudowy zagrodowej,  

w tym hodowli zwierząt gos”odarskich od”owiada-

jącej kryteriom dziaJalno`ci nieuciąwliwej; 
5) ”laców zabawŁ 
3Ł Budynki usJugowe wolnostojące, o których 

mowa w ustŁ 2 ”kt 2 litŁ b, mogą wystę”ować 
Jącznie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
w granicach jednej dziaJki budowlanej, a takwe na 
wydzielonych dziaJkach budowlanych, z zastrzewe-

niem, we suma ”owierzchni dziaJek ”rzeznaczonych 
na dziaJalno`ć gos”odarczą bez zabudowy mieszka-

niowej w granicach jednego terenu nie mowe ”rze-

kroczyć 20% ”owierzchni tego terenuŁ 
4Ł W granicach jednej nieruchomo`ci z istnieją-

cym budynkiem mieszkalnym dopuszcza się lokali-
zację drugiego budynku mieszkalnego ”od warun-

kiem u”rzedniego wydzielenia dla niego dziaJki bu-

dowlanej zgodnie z ”rze”isami niniejszej uchwaJyŁ 
5Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu 
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna z istniejących ulic; 
2) do”uszcza się, z zastrzeweniem § 22 ustŁ 1 

”kt 2, ”odziaJy ”arcelacyjne ”olegające na wydzie-

laniu dziaJek budowlanych w drugim rzędzie istnie-

jącej zabudowy ”od warunkiem: 
a) zapewnienia wydzielonym dziaJkom dostę”u 

do drogi ”ublicznej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) zachowania od”owiednio warunków okre`lo-

nych w pkt. 5, 6, 7, 8; 

3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania, zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu, z uwzględnieniem zasad obowiązujących na 
obszarze ochrony walorów kulturowych okre`lo-

nych w § 22; 
4) nowe dziaJki budowlane mowna wydzielać 

zgodnie z rysunkiem planu lub zgodnie z niwej ”oda-

nymi zasadami, ”rzyjmując s”osób ”odziaJu ”rzed-

stawiony na rysunku ”lanu jako generalną zasadę 
”odziaJu; 

5) dla nowych dziaJek budowlanych ustala się 
”owierzchnię: 

a) 450 ｦ 1000 m2ｦ dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolnostojących i bliuniaczych bez 
lokalu uwytkowego, 

b) do 1500 m2 ｦ dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z lokalem uwytkowym, 

c) do 2000 m2ｦ dla ”ozostaJej zabudowy; 
6) szeroko`ć frontów nowych dziaJek budowla-

nych: 

a) 18 ｦ 25 m ｦ dla dziaJek z budynkiem miesz-
kalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, 

b) 14 ｦ 18 m ｦ dla dziaJek z budynkiem miesz-
kalnym, jednorodzinnym bliuniaczym, 

c) do 50 m - dla dziaJek z ”ozostaJą do”uszczoną 
zabudową; 

7) do”uszcza się odstę”stwa od wielko`ci usta-

lonych w pkt 5 i 6 w przypadkach, kiedy ze wzglę-
du na istniejące uwarunkowania nie jest mowliwe 
ich zachowanie; 

8) w granicach dziaJek nalewy za”ewnić miejsca 
”ostojowe zgodnie ze wskaunikami okre`lonymi  
w § 25, wliczając miejsca garawowe; 

9) na dziaJkach z granicami bocznymi równole-

gJymi, budynki nalewy sytuować `cianami bocznymi 
równolegle do tych granic; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 153 ｦ 9826 ｦ Poz. 1828 

 

10) na dziaJkach z granicami bocznymi nierów-

nolegJymi, budynki nalewy sytuować w nawiązaniu 
do ukJadu budynków sąsiednich; 

11) ustala się linie zabudowy nastę”ująco: 
a) linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu są 

liniami zabudowy obowiązującymi ｦ dotyczy linii 

zabudowy wzdJuw frontu dziaJki, 
b) na ”ozostaJych dziaJkach obowiązuje linia za-

budowy stanowiąca ”rzedJuwenie linii zabudowy 
budynku sąsiedniego, ”oJowonego w większej odle-

gJo`ci od ulicy; 

12) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 
”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej, oraz - 

”rzy obiektach usJugowych - miejsca postojowe dla 

klientów; 
13) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ustala się nastę”ujące wskauniki urbanistyczne dla 
dziaJki budowlanej: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 30, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 50; 

14) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej, 
rzemie`lniczej i zagrodowej obowiązują nastę”ujące 
wskauniki urbanistyczne dla dziaJki budowlanej: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 50, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 30; 

15) forma architektoniczna nowych i przebudo-

wywanych budynków mieszkalnych oraz innych 
sytuowanych w pierwszej linii zabudowy, powinna 

być dostosowana do formy budynków sąsiednich 
lub do formy ”rzewawającej w tym samym ciągu 
zabudowy, w szczególno`ci w zakresie gabarytów, 
wysoko`ci, rodzaju dachu i kierunku gJównej kaleni-

cy oraz poziomu posadzki parteru; 

16) do”uszcza się lokalizację ”rzy kawdym bu-

dynku mieszkalnym jednego budynku gospodarcze-

go lub garawu lub gos”odarczo-garawowego, z na-

stę”ującymi warunkami: 
a) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 50 m2, 

b) wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja o wymiarach 

w `wietle do 2,4 m, 

c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem 

terenu, 

d) forma architektoniczna dostosowana do for-

my budynku mieszkalnego; 

17) ustalenia ”kt 16 nie dotyczą budynków go-

s”odarczych na dziaJkach z zabudową zagrodową; 
18) nowe ogrodzenia od strony ulic nalewy do-

stosować do istniejących ogrodzeL ”rzewawających 
w tym samym ciągu dziaJek w zakresie wysoko`ci  
i ogólnego wygląduŁ 

6Ł Na terenach z istniejącymi liniami elektroener-

getycznymi nową zabudowę nalewy lokalizować  
z zachowaniem wymaganych odlegJo`ci okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, a w ”rzy”adku, gdy 
jest to niemowliwe, warunkiem realizacji nowej za-

budowy jest ”rzeJowenie lub skablowanie linii, zgod-

nie z warunkami okre`lonymi ”rzez dys”onenta 
sieci. 

7. Przy remontach i przebudowie oraz budowie 

nowych budynków z ”omieszczeniami ”rzeznaczo-

nymi na staJy ”obyt ludzi usytuowanych w ”ierw-

szej linii zabudowy ”rzy ulicy KŚG(KŚL) nalewy za-

stosować rozwiązania techniczne eliminujące ”o-

nadnormatywny haJas komunikacyjny zgodnie  
z ustaleniami § 18 pkt 5. 

 

§ 46Ł1Ł Wyznacza się nowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysun-

ku planu symbolem 2MN. 

2Ł Tereny, o których mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od ”lanowany zes”óJ zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z dopuszczeniem dziaJalno`ci go-

s”odarczej od”owiadającej kryteriom dziaJalno`ci 
niekolidującej z funkcją mieszkaniową w lokalach 
uwytkowych wydzielonych w budynkach mieszkal-

nych jednorodzinnych zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi. 

3Ł Ustala się obowiązek realizacji ”rojektowanej 

ulicy 2KDD i infrastruktury technicznej wyprzedza-

jąco w stosunku do realizacji zabudowy mieszka-

niowejŁ Infrastruktura techniczna obejmować ”o-

winna co najmniej sieć wodociągową i elektroener-

getycznąŁ 
4Ł Śo czasu zrealizowania inwestycji, o których 

mowa w ustŁ 3, do”uszcza się wydzielanie nowych 
dziaJek budowlanych ”rzy istniejących ulicach lub  
z wJasnym dojazdem, w s”osób niekolidujący  

z ”rojektowanym zagos”odarowaniem, w szczegól-

no`ci z ”rojektowanym ukJadem zabudowyŁ 
5Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu 
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna bez”o`rednio z ”la-

nowanej ulicy KŚŚ, z zastrzeweniem ustŁ 4; 
2) zabudowę jednorodzinną mowna realizować  

w formie wolnostojącej, bliuniaczej i szeregowej; 
3) nowe dziaJki budowlane mowna wydzielać 

zgodnie z rysunkiem ”lanu lub zgodnie z niwej ”oda-

nymi zasadami; 

4) dla nowych dziaJek budowlanych ustala się 
”owierzchnię: 

a) 450 ｦ 900 m2ｦ dla budynków wolnostoją-
cych, bliuniaczych i skrajnych segmentów w zabu-

dowie szeregowej, 

b) do 450 m2ｦ dla domów jednorodzinnych sze-

regowych; 

5) szeroko`ć dziaJek budowlanych: 
a) 18 ｦ 25 m ｦ dla budynków wolnostojących, 
b) 14 ｦ 18 m ｦ dla budynków bliuniaczych  

i skrajnych segmentów w zabudowie szeregowej, 
c) 6 ｦ 9 m ｦ dla budynków w zabudowie szere-

gowej; 

6) do”uszcza się odstę”stwa od wielko`ci usta-

lonych w pkt 3 i 4 w przypadkach, kiedy ze wzglę-
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du na istniejące uwarunkowania nie jest mowliwe 
ich zachowanie; 

7) nowe granice boczne dziaJek ”rosto”adJe do 
linii rozgraniczającej ulicy; 

8) w granicach dziaJek nalewy za”ewnić miejsca 
”ostojowe zgodnie ze wskaunikami okre`lonymi  
w § 25, wliczając miejsca garawowe; 

9) budynki nalewy sytuować `cianami bocznymi 
równolegle do granic dziaJek, o których mowa  
w pkt 7; 

10) ustala się linię obowiązującą linię zabudowy 
w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej ulicy; 

11) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 
”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej; 

12) obowiązują nastę”ujące wskauniki urbani-

styczne dla dziaJek budowlanych: 
a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 30, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej - 60; 

13) wysoko`ć budynków mieszkalnych ｦ jed-

na kondygnacja z mowliwo`cią drugiej kondygna-

cji w ”oddaszu, lecz nie więcej niw 9 m; wyso-

ko`ć dolnej krawędzi gJównych ”oJaci dachowych 
3,5 ｦ 4,5 m; 

14) dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 

15) do”uszcza się lokalizację ”rzy kawdym bu-

dynku mieszkalnym jednego budynku gospodarcze-

go, garawu lub gos”odarczo-garawowego, z nastę”u-

jącymi warunkami: 
a) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 50 m2, 

b) wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja o wymiarach 

w `wietle do 2,4 m, 

c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem 

terenu, 

d) forma architektoniczna dostosowana do for-

my budynku mieszkalnego; 

16) w jednym ciągu dziaJek obowiązuje taka 
sama wysoko`ć ogrodzeniaŁ 

 

§ 47Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem MW, obejmujący teren istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga komunikacyjna bez”o`rednio z istnie-

jących ulic istniejącymi zjazdami; 
2) wyklucza się ”odziaJy ”arcelacyjne terenu; 
3) istniejąca zabudowa mieszkaniowa mowe ”od-

legać: 
a) remontom, przebudowie, rozbudowie, wy-

mianie zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zastrze-

weniem litŁ c, 

b) uzu”eJnianiu o obiekty maJej architektury i zie-

leL towarzyszącą ”odnoszące standard zamieszki-

wania, 

c) nadbudowie o wysoki dach z mowliwo`cią 
wykorzystania poddasza na cele mieszkalne; 

4) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 

stanowiącą ”rzedJuwenie linii zabudowy istniejącej 
na tym terenie; 

5) obowiązują nastę”ujące wskauniki urbani-

styczne dla terenu: 

a) maxŁ wskaunik ”owierzchni zabudowy - 40, 

b) minŁ wskaunik ”owierzchni biologicznie czyn-

nej 40%; 

6) obowiązują wskauniki miejsc ”arkingowych 
okre`lone w § 25, wliczając miejsca garawoweŁ 

4. Przy remontach, przebudowie oraz rozbudo-

wie budynków mieszkalnych nalewy zastosować 
rozwiązania techniczne eliminujące ”onadnorma-

tywny haJas komunikacyjny zgodnie z ustaleniami  
§ 18 ”kt 5Ł 

 

RozdziaJ 4 

Tereny uwytkowane rolniczo 

 

§ 48.1Ł Wyznacza się tereny zabudowy zagro-

dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM 

obejmujące istniejącą zabudowę zagrodową w go-

s”odarstwie rolnym i w gos”odarstwie le`nymŁ 
2Ł Tereny, o których mowa, w ust. 1 przeznacza 

się ”od zabudowę zagrodową z nastę”ującymi do-

puszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) usJugi agroturystyczne, 
b) nieuciąwliwą hodowlę zwierząt gos”odarskichŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagospodarowania terenu  

i ksztaJtowania zabudowy: 
1) obsJuga komunikacyjna z istniejących ulic 

bez”o`rednio lub ”rzez wJasną nieruchomo`ć rolną; 
2) wyklucza się ”arcelację terenów; 
3) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzupeJ-
nianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania zgodnie  
z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 

terenu; 

4) wysoko`ć budynków: 
a) mieszkalny ｦ do dwóch kondygnacji nadziem-

nych, 

b) gospodarczych ｦ jedna kondygnacja nadziemna; 

5) wyklucza się dachy ”JaskieŁ 
 

§ 49Ł1Ł Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone 
na rysunku planu symbolem R obejmujące grunty 
rolne, gJównie u”raw ”olowych, wyJączone z zabu-

dowy. 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 
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1) do”uszcza się: 
a) podziemne sieci komunalnej infrastruktury 

technicznej z urządzeniami towarzyszącymi, 
b) niezbędne drogi rolnicze (dojazdowe do grun-

tów rolnych), 
c) urządzenia gos”odarki wodnej ｦ melioracyjne  

i przeciwpowodziowe, 

d) zalesianie gruntów wskazanych na rysunku 
”lanu w kom”leksach nie mniejszych niw 0,5 ha; 

2) zakazuje się: 
a) wykonywania prac ziemnych trwale znie-

ksztaJcających naturalną rzeubę terenu, z wyjątkiem 
”rac związanych z budową, odbudową, utrzyma-

niem, remontem lub na”rawą do”uszczonych obiek-

tów budowlanych, 
b) likwidacji istniejących zadrzewieL i zakrzewieL. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny zieleni i wód 

 

§ 50Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, obejmu-

jące: 
1) 1ZP - teren zabytkowego parku podworskiego; 

2) 2ZP - teren wokóJ zbiornika wodnego; 
3) 3ZP, 4ZP, 5ZP ｦ zieleLce; 
4) 6ZP - teren o niekorzystnych warunkach fi-

zjograficznych. 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 1, ”rze-

znacza się na park wiejski. 

3Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 2, ”rze-

znacza się na zieleL towarzyszącą zbiornikowi wod-

nemu. 

4Ł Tereny, o których mowa w ustŁ 1 ”kt 3, 
”rzeznacza się na zieleLce o funkcji ozdobnej, 

5Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 4, ”rze-

znacza się ”od zieleL o funkcji krajobrazowej i wy-

poczynkowej. 

6Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1 ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
1) teren 1ZP - wymaga rewaloryzacji i zago-

s”odarowania na cele wy”oczynkowe z uwzględ-

nieniem zasad ochrony zabytków okre`lonych  
w § 19, oraz zasad ochrony starodrzewia okre-

`lonych w § 15 ustŁ 1; 
2) teren 2ZP ｦ zagos”odarować dla celów re-

kreacyjnych z wykorzystaniem zieleni zgodnej  

z siedliskiem i ro`linno`cią ”otencjalną, w ”owiąza-

niu z nabrzewem zbiornika; mowliwa lokalizacja: 

a) urządzeL i obiektów maJej architektury wzbo-

gacających rekreacyjną funkcję terenu, 
b) jednego parterowego obiektu sanitarnego, 

c) sezonowych ”unktów maJej gastronomii,  
”rzy zachowaniu minŁ wskaunika ”owierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 80, i z uwzględnieniem zasad 
ochrony zadrzewieL okre`lonych w § 15 ustŁ 3;  

3) teren 3ZP - zagos”odarować zielenią niską  
i `rednią w s”osób eks”onujący zabytkowe ogro-

dzenie cmentarza; mowliwe urządzenie ciągu ”ie-

szego; 

4) teren 4ZP ｦ zagos”odarować zielenią niską  
i `rednią; 

5) teren 5ZP ｦ urządzić jako skwer osiedlowy; 
6) teren 6ZP ｦ zagos”odarować zielenią gJównie 

wysoką z mowliwo`cią lokalizacji elementów zago-

s”odarowania terenu oraz maJej architektury  
o funkcji wy”oczynkowej (`ciewki, Jawki it”Ł)Ł 

 

§ 51Ł1. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZI, obejmu-

jący teren istniejącej zieleni urządzonej ”omiędzy 
zabudową wsi i terenem ”rzemysJowymŁ 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ”kt 1, nalewy 
ksztaJtować zieleL w s”osób optymalnie ogranicza-

jący uciąwliwo`ci zakJadów na terenie PŁ 
3Ł Śo”uszcza się ciągi komunikacji ”ieszej oraz 

elementy maJej architektury o charakterze ”arko-

wym. 

4Ł Wyklucza się trwaJe nasadzenia w granicach 
”asu rezerwowanego ”od ”rzyszJą budowę drogiŁ 

 

§ 52.1Ł Wyznacza się teren zieleni nieurządzonej 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZN, obejmu-

jący fragment nieczynnego kamienioJomu ”oro`nię-
ty cie”Jolubną zielenią murawowąŁ 

2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1 ustala 
się nakaz zachowania istniejącej zieleni. 

 

§ 53Ł1Ł Wyznacza się teren cmentarza oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem ZC, obejmujący 
teren zamkniętego, zabytkowego cmentarzaŁ 

2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1 ustala 
się zachowanie istniejącego ”rzeznaczenia i s”oso-

bu uwytkowaniaŁ 
3. Dopuszcza się ”race remontowe z uwzględ-

nieniem zasad ochrony zabytków okre`lonych  
w § 19 oraz zasad ochrony starodrzewia okre`lo-

nych w § 15 ustŁ 1Ł 
 

§ 54Ł1Ł Wyznacza się tereny lasów, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL, obejmujące 
grunty le`ne niezabudowaneŁ 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia  
i s”osobu uwytkowania z nastę”ującymi do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) urządzeL związanych z gos”odarką le`ną  

z zastrzeweniem ”kt 2, 
b) na terenach 2ZL ｦ maJej architektury i urzą-

dzeL o charakterze ”arkowym jak Jawki, o`wietlenie 
itp. bez zmiany przeznaczenia terenu, w uzgodnie-

niu z wJa`cicielem (zarządcą) terenu; 
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2) w pasie terenu rezerwowanego ”od ”rzyszJą 
budowę drogi obowiązuje warunki okre`lone  
w § 27 ustŁ 5Ł 

 

§ 55Ł1Ł Wyznacza się tereny ”lanowanych zale-

sieL, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami ZLp, 

obejmujące nieuwytki i grunty rolne najniwszych klas 
bonitacyjnych. 

2Ł Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się ”od zalesieniaŁ 
3Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
1) do zalesiania nalewy wykorzystywać gatunki 

drzew zgodnie z siedliskiem; 

2) zachować istniejące drogi wewnętrzne (do-

jazdowe do gruntów rolnych i le`nych)Ł 
 

§ 56Ł1Ł Wyznacza się tereny ogrodów i sadów 
oznaczone na rysunku planu symbolem RO obejmu-

jące tereny ogrodów i uwytków rolnych ”omiędzy 
zabudową mieszkaniowąŁs 

2Ł Tereny, o których mowa w ustŁ 1, przeznacza 

się ”od ogrody ”rzydomowe z do”uszczeniem: 
a) upraw szklarniowych, pod warunkiem zasto-

sowania urządzeL grzewczych o niskiej emisji za-

nieczyszczeL, 
b) lokalizacji budynków gos”odarczych nie wy-

magających ”ozwolenia na budowęŁ 
 

§ 57Ł1. Wyznacza się tereny wód otwartych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami WS, obej-

mujące: 
1) 1WS - teren rzeki Odry; 

2) 2WS ｦ teren istniejącego zbiornika wodnegoŁ 
2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ 
3. Na terenie 2WS do”uszcza się zagos”odaro-

wanie nabrzewy dla celów rekreacyjnych w ”owią-
zaniu z terenem 2źP z uwzględnieniem zasad 
ochrony zieleni okre`lonych w § 15 ustŁ 2Ł 

 

§ 58Ł1Ł Wyznacza się obszary zagrowone ”owo-

dzią obejmujące obszary bez”o`redniego zagrowenia 

”owodzią, w tym: 
1) tereny rolnicze, gJównie u”raw ”olowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ(R); 

2) tereny rolnicze, gJównie trwaJych uwytków 
zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

ZZ(RZ). 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia  
i s”osobu uwytkowania z nastę”ującymi do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się ada”tację istniejących obiek-

tów i urządzeL budowlanych; 
2) nalewy stosować się do ograniczeL okre`lo-

nych dla obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”o-

wodzią w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

RozdziaJ 6 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 59Ł1Ł Wyznacza się teren urządzeL wodocią-
gowych, oznaczony na rysunku planu symbolem W 

obejmujący istniejące urządzenia ujęcia wody dla 
potrzeb wodociągu komunalnegoŁ 

2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ 

3Ł Istniejące zainwestowanie mowe ”odlegać 
remontom, przebudowie, rozbudowie, wymianie  

i uzu”eJnianiu zgodnie z ”rzeznaczeniem terenu  
z zastrzeweniem ustŁ 4Ł 

4. Zagospodarowania terenu w strefie ochrony 

bez”o`redniej studni - zgodnie z przepisami szcze-

gólnymiŁ Poza strefą nalewy urządzić zieleL niskąŁ 
 

§ 60Ł1Ł Wyznacza się teren urządzeL kanalizacji 
sanitarnej oznaczony na rysunku planu symbolem 

K, obejmujący istniejącą oczyszczalnię `ciekówŁ 
2Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ 
3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu: 
1) obsJuga komunikacyjna istniejącą drogą we-

wnętrzną; 
2) istniejące w granicach terenu zainwestowanie 

mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie, rozbudo-

wie, wymianie oraz uzu”eJnianiu, zgodnie z ”rze-

znaczeniem terenu, z zachowaniem warunków wy-

nikających z ”rze”isów odrębnych ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony wód ”odziemnychŁ 

 

§ 61Ł1Ł Wyznacza się teren ”rojektowanych 
urządzeL gazownictwa oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem G. 

2Ł Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od kontenerową stację gazową redukcyjno-

”omiarową. 

3Ł Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) obsJuga komunikacyjna istniejącą drogą we-

wnętrzną - zakJadową, istniejącą na ”rzylegJym 
terenie P; 

2) stację nalewy usytuować w bez”o`rednim są-
siedztwie pasa technicznego istniejącego ta`mocią-
gu ”rzesyJowego (teren P), ”rzeznaczając na ten cel 
najmniejszą niezbędną ”owierzchnię terenu, z za-

chowaniem odlegJo`ci, o których mowa w ”kt 3; 
3) nalewy zachować odlegJo`ci od istniejących 

obiektów budowlanych i liniowych urządzeL infra-

struktury technicznej większe od ”oziomego zasię-
gu strefy zagrowenia wybuchem, ustalonej dla tej 
stacji na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 

4) obiekty budowlane i zagospodarowanie tere-

nu nalewy za”rojektować z uwzględnieniem od”o-

wiednio zasad obowiązujących na terenach narawo-

nych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonych 
w § 17 ustŁ 3; 
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5) istniejący w granicy terenu rów melioracyjny 
oraz niezabudowaną czę`ć terenu nalewy ”ozosta-

wić w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 
 

RozdziaJ 7 

Tereny komunikacji 

 

§ 62Ł1Ł Wyznacza się teren ”lacu ”ublicznego 
oznaczony na rysunku planu symbolem KP. 

2Ł Śla terenu o którym mowa w ustŁ 1 ustala się 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu i ksztaJ-
towania zabudowy: 

1) zachować istniejące ciągi komunikacyjne; 
2) urządzić zieleL o funkcji estetycznej zgodnie  

z rysunkiem ”lanu, z mowliwo`cią wydzielenia ”lacu 
zabaw; 

3) ”ozostaJą czę`ć terenu zagos”odarować trwa-

Ją estetyczną nawierzchnią i obiektami maJej archi-

tektury ”odnoszącymi walory estetyczne i uwytko-

we placu; 

4) do”uszcza się zachowanie istniejących obiek-

tów budowlanych z mowliwo`cią ich remontów, 
przebudowy i wymiany; 

5) wyklucza się lokalizację no`ników reklamo-

wych, ”oza okazjonalnymi związanymi z im”rezami 
publicznymi; 

6) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów usJugowo-handlowych tylko w ramach 

okazjonalnych kiermaszów; 
7) do”uszcza się lokalizację sezonowego ｭogród-

kaｬ gastronomicznego bez obiektów kubaturowychŁ 
 

§ 63Ł1Ł Wyznacza się tereny drogi gJównej ozna-

czony symbolami KDG, 1KDG(KDL), 2KDG(KDL)  

w ciągu drogi wojewódzkiej 423, z następującymi 
warunkami: 

1) szeroko`ć ”asów drogowych ｦ istniejąca; 
2) szeroko`ć jezdni i chodników ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) tereny 1KDG(KDL) ｦ ”rzekrój uliczny; 
4) tereny 2KDG(KDL) i KDG ｦ ”rzekrój drogowyŁ 
2. Po wybudowaniu obwodnicy, dla odcinków 

drogi 1KŚG(KŚL) i 2KŚG(KŚL) ”rzewiduje się klasę 
lokalnąŁ 

 

§ 64Ł1Ł Wyznacza się teren drogi zbiorczej 
oznaczony na rysunku planu symbolami KDZ(KDD), 

KDZ, KDZ(KDW), w ciągu drogi ”owiatowej Gogolin 
ｦ Górawdwe - Chorula. 

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1 ustala, się 
warunki: 

1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ istniejąca; 
2) szeroko`ć jezdni i chodników ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) teren KDZ(KDD) ｦ ”rzekrój uliczny; 
4) tereny KDZ i KDZ(KDW) ｦ ”rzekrój drogowy; 
5) na obszarze zabudowanym, w miarę mowli-

wo`ci, wymagane urządzenie `ciewek rowerowychŁ 

3. Docelowo ｦ w miejscu rezerwy terenowej 

”od ”rzyszJą budowę drogi - ”rzewiduje się budowę 
obwodnicy wsi w ciągu drogi wojewódzkie nr 423 
i, po jej wybudowaniu: 

- wJączenie odcinka drogi oznaczonego symbo-

lem KŚź do obwodnicy skrzywowaniem ty”u rondo, 
- zmianę klasy odcinka drogi oznaczonego sym-

bolem KŚź(KŚŚ) na drogę dojazdową, 
- zmianę kategorii odcinka drogi oznaczonego 

symbolem na KŚź(KŚW) na drogę wewnętrzną, 
- likwidację odcinka drogi oznaczonego symbo-

lem 1KDZ. 

 

§ 65Ł1Ł Wyznacza się teren drogi lokalnej ozna-

czony na rysunku planu symbolem KDL, w ciągu 
drogi ”owiatowej Kąty O”olskie ｦ Chorula. 

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1 ustala, się 
warunki: 

1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ istniejąca; 
2) szeroko`ć jezdni ｦ zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 
3) ”rzekrój drogowyŁ 
 

§ 66Ł Wyznacza się tereny ulic dojazdowych,  
w tym istniejących oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1KDD i projektowanej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDD, z nastę”ującymi 
warunkami: 

1) szeroko`ć ”asów drogowych ulic 1KŚŚ - mi-

nimum 10 m; na terenach istniejącego zainwesto-

wania, w wy”adkach uzasadnionych istniejącym 
zagos”odarowaniem, do”uszcza się mniejszą szero-

ko`ć ulic, ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

2) szeroko`ć ”asa drogowego ulicy 2KŚŚ  
                                                      ｦ 10 m; 

3) szeroko`ć jezdni i chodników ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę ulic 1KŚŚ w ist-

niejących liniach rozgraniczającychŁ 
 

§ 67Ł Wyznacza się tereny ”ublicznych ciągów 
pieszojezdnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDP z nastę”ującymi warunkami: 
1) szeroko`ć w linach rozgraniczających ｦ istnie-

jąca; 
2) jezdnię realizować bez krawęwników, a ”asy 

ruchu koJowego i ”ieszego zrównicować kolorem  
i fakturą nawierzchni; 

3) minimalny ”romieL skrętu ｦ 6 m. 

 

§ 68Ł Wyznacza się teren drogi wewnętrznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW  

z nastę”ującymi warunkami: 
1) szeroko`ć w linach rozgraniczających ｦ istnie-

jąca; 
2) ”ozostaJe ”arametry co najmniej jak dla dróg 

”owarowychŁ 
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DZIAI III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

 

§ 69Ł Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym ustala się jednorazową o”Jatę od 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - w granicy tere-

nów oznaczonych na rysunku ”lan symbolami: 
P - 30 %  

UP - 30 %  

1 i 3 MN - 5 %  

2MN - 5 %  

MU i MP - 5 %  

RM - 5 %  

UK - 20 %  

 

§ 70Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowiązuje 
dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowania  
i uwytkowania, chyba, we ”rze”isy szczegóJowe 
stanowią inaczejŁ 

 

§ 71Ł Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ 
 

§ 72Ł Traci moc miejscowy plan zagospodaro-

wania ”rzestrzennego wsi Malnia, Chorula, Góraw-
dwe, Kamionek i Obrowiec zatwierdzony uchwaJą  
nr XXXV/266/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie  

z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Opol-

skiego Nr 36, poz. 526 oraz z 2003 r. Nr 82, poz. 

1605) w czę`ci objętej niniejszą uchwaJąŁ 
 

§ 73Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 

 

§ 74Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie  

Franciszek Holeczek 
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