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UCHWAIA NR LIVł425ł10 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 27 ”audzierni—a 2010 rŁ 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

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

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203, 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 173, 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 zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i 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  

i Nr 155, poz. 1043), w związ—u z uchwaJą  
nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Grodzisko oraz po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Strzelce O”ols—ie, uchwalonym uchwaJą 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/ 

251/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., Rada Miejska 

w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastę”u–e:  
 

ŚZIAI I 
Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

§ 1.1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

s—ie dla wsi Grodzis—o, zwany dale– ｭ”lanemｬ, 
obe–mu–ący obszar zwarte– zabudowy wsi z przy-

legJymi gruntami rolnymi i le`nymiŁ 

2Ł Granice terenu ob–ętego ”lanem o—re`lone 
są na rysun—u w s—ali 1:1000, stanowiącym za-

Jączni— do ninie–sze– uchwaJy, zwany dale– "ry-

sunkiem planu". 

 

§ 2.1Ł Integralnymi czę`ciami ninie–sze– 
uchwaJy są: 

1) rysunek planu, o —tórym mowa w § 1  

ustŁ 2, stanowiący zaJączni— nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do ”ro–e—tu ”lanu, stanowiące zaJączni—  
nr 2 do uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach ”ublicznych, stanowiące 
zaJączni— nr 3 do uchwaJyŁ 

2Ł źaJaczni—i nr 2 i 3, o —tórych mowa w ust. 1, 

nie stanowią ustaleL ”lanuŁ 
 

§ 3.1Ł W ”lanie o—re`lono: 
1) w § 10-11 ｦ ”rzeznaczenie terenów; 
2) w § 12-14 ｦ zasady ochrony i —sztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego oraz wymagania wyni—a-

–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych; 

3) w § 15-17 ｦ zasady ochrony `rodowis—a  

i przyrody, w tym lo—alizac–ę i sposoby zagospo-

darowania obie—tów, ”odlega–ących ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochro-

ny `rodowis—a, a ta—we szczególne warun—i zago-

s”odarowania terenów oraz ograniczenia w zabu-

dowie; 

4) w § 18-21 ｦ zasady ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów, w tym lokalizacje i sposoby zagospodaro-

wania obie—tów ”odlega–ących ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochrony 

zabyt—ów i dóbr —ultury; 
5) w § 22-23 ｦ ogólne zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu komunikacji; 

6) w § 24-31 ｦ zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastru—tury tech-

nicznej; 

7) w § 32-56 ｦ szczegóJowe ”rzeznaczenie te-

renów oraz zasady ich zabudowy i zagospodaro-

wania, w tym ｦ odpowiednio do przeznaczenia 
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terenu ｦ parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz 

szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci; 

8) w § 57 ｦ stawki procentowe, o —tórych 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) w § 58 ｦ sposoby i terminy tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania 
terenówŁ 

2Ł W ”lanie nie o—re`la się wymaganych obli-
gatory–nie zasad ochrony dóbr —ultury ws”óJcze-

snej oraz granic i s”osobów zagos”odarowania 

terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
poza wymienionymi w ust. 1 pkt 3 i 4, w tym 

terenów górniczych, a ta—we narawonych na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych, ”oniewaw z okoliczno-

`ci fa—tycznych wyni—a bra— uzasadnienia dla 
ta—ich ustaleLŁ 

 

§ 4. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na ry-

sun—u ”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”la-

nu: 

1) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia terenu; 

2) linie zabudowy; 

3) oznaczenia literowe o—re`la–ące ”rzeznacze-

nie terenów; 
4) oznaczenia cyfrowe identyfi—u–ące tereny  

o równym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy; 

5) ”asy terenu rezerwowane ”od rozbudowę  
i budowę dróg; 

6) zabytki objęte ochroną —onserwators—ą ni-

niejszym planem, w tym: 

a) budynki i budowle, 

b) zabytki archeologiczne; 

7) elewacje szczytowe do zachowania; 

8) obszar ochrony siedlisk przyrodniczych; 

9) zadrzewienia ”rzydrowne do zachowania; 
10) ”ro–e—towany —ierune— gJównej kalenicy 

dachu. 

 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 5. 1Ł Uwyte w niniejszej uchwale terminy 

oznacza–ą: 
1) teren ｦ fragment obszaru ob–ętego ”lanem 

wydzielony liniami rozgranicza–ącymi tereny  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania i oznaczony literowo lub cy-

frowo i literowo; 

2) dziaJka budowlana ｦ w rozumieniu ustawy 

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

darowaniu przestrzennym; 

3) usJugi ｦ obie—ty wolnosto–ące lub lo—ale 
uwyt—owe wbudowane, w —tórych ”rowadzona 
jest dziaJalno`ć sJuwąca zas”o—a–aniu ”otrzeb lud-

no`ci, nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-

rialnych metodami ”rzemysJowymi; 
4) usJugi uwyteczno`ci publicznej ｦ usJugi ad-

ministrac–i, o`wiaty, nau—i, —ultury, o”ie—i zdro-

wotne–, o”ie—i s”oJeczne– i soc–alne–, obsJugi ban-

kowej, pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu 

detalicznego, gastronomii, hotelowe, inne usJugi 
socjalne, bytowe i biurowe oraz rzemiosJo usJu-

gowe sJuwące obsJudze ludno`ci, z wyJączeniem 
usJug technicznych; 

5) usJugi bytowe ｦ usJugi zas”o—a–a–ące ”o-

trzeby ludno`ci związane z codziennym bytowa-

niem, takie jak: fryzjerstwo, pralnictwo, kosmety-

—a, odnowa biologiczna, na”rawa s”rzętu AGŚ, 
elektronicznego i innych drobnych ”rzedmiotów 
codziennego uwyt—u (n”Ł obuwia, odziewy, zegar-

—ów), it”Ł; 
6) usJugi techniczne ｦ usJugi wy—onywane  

w warsztatach, ta—ie –a—: na”rawy samochodów 
”owywe– dwóch stanowis—, na”rawy ciągni—ów, 
usJugi la—iernicze, blachars—ie, mechaniczne, wul-

—anizacy–ne, `lusars—ie, stolars—ie, —amieniars—ie, 
itp.; 

7) agroturystyka ｦ dziaJalno`ć usJugowo-

turystyczna ”rowadzona ”rzez rolni—ów na tere-

nie wJasnego rodzinnego gos”odarstwa rolnego, 
nie ob–ęta ”odat—iem dochodowym od osób fi-
zycznych; 

8) standard jako`ci `rodowiska i standardy 

emisyjne ｦ w znaczeniu o—re`lonym w przepisach 

z zakresu ochrony `rodowis—a; 
9) dziaJalno`ć nie kolidująca z funkcją miesz-

kaniową ｦ dziaJalno`ć gos”odarcza, nie wymaga-

–ąca: 
a) s”orzadzenia ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowis—o na ”odstawie ”rze”isów odrębnych lub 
na podstawie indywidualnej decyzji administra-

cyjnej, 

b) instalacji i urządzeL mogących ”owodować 
”rze—roczenia standardów emisy–nych ”oza ”o-

mieszczeniami, w —tórych –est ”rowadzona, 
c) –a—ich—olwie— urządzeL terenowych (n”Ł 

”lace s—Jadowe, wiaty, ”lace ”osto–owe ”oza 
wymaganymi miejscami parkingowymi, itp.), 

d) obsJugi trans”ortowe– ”o–azdami o dopusz-

czalne– masie ”owywe– 3,5 ton; 
10) chów i hodowla ｦ budowa budyn—ów in-

wentars—ich oraz związanych z nim budowli rolni-

czych; 

11) obiekt ｦ obiekt budowlany, lokal miesz-

—alny lub uwyt—owy, urządzenie budowlane; 
12) budynek gospodarczy ｦ budynek gospo-

darczy w rozumieniu ”rze”isów budowlanych 
oraz garaw, na nie więce– niw dwa samochody 
osobowe, zna–du–ące się w granicach nierucho-

mo`ci z budynkiem lub lokalem mieszkalnym; 
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13) budynek pomocniczy ｦ budynek z po-

mieszczeniami garawowymi, s—Jadowo-

magazynowymi, gospodarczymi i technicznymi na 

terenach zabudowy usJugowe–, sJuwący ”otrze-

bom obie—tu usJugowego, na terenie —tórego –est 
zlokalizowany; 

14) tereny zabudowy ｦ rozumie się ”rzez to 
wszystkie tereny zabudowy wymienione w § 10 

ust. 1 wraz z terenami —omuni—ac–i, do —tórych te 
tereny ”rzylega–ą; 

15) zieleL towarzysząca ｦ zieleL ozdobna, re-

kreacyjna, izolacyjna oraz ogrody przydomowe; 

16) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia 

wyznacza–ąca na–mnie–szą do”uszczalną odlegJo`ć 
zabudowy od ulicy (drogi), mierzona do frontowej 

`ciany budyn—u lub ｦ w ”rzy”ad—u, gdy `ciana ta 
–est nierównolegJa do linii rozgranicza–ące– ulicy ｦ 

do na–bliwszego ”un—tu te– `ciany; 
17) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znacza–ąca wymaganą odlegJo`ć budyn—ów ”od-

stawowych od ulicy (drogi), mierzoną do fronto-

we– `ciany budyn—u lub ｦ w ”rzy”ad—u, gdy `cia-

na ta –est nierównolegJa do linii rozgranicza–ące– 
ulicy ｦ do na–bliwszego ”un—tu te– `ciany; linia ta 
–est –ednocze`nie nie”rze—raczalną linią zabudowy 
dla budyn—ów ”omocniczych i gospodarczych; 

18) linia zabudowy zgodna z przepisami od-

rębnymi ｦ minimalna odlegJo`ć zabudowy od 
drogi, o—re`lona w ”rze”isach odrębnych, stano-

wiąca linię zabudowy nie”rze—raczalną; 
19) ciąg zabudowy ｦ ciąg budyn—ów usytu-

owanych w pierwszej linii zabudowy; 

20) budynek sąsiedni ｦ na–bliwszy budyne—  
w tym samym ciągu zabudowy; 

21) podziaJ parcelacyjny ｦ ”odziaJ geodezy–ny 
ma–ący na celu wydzielanie nowych dziaJe— bu-

dowlanych; 

22) wskauniki urbanistyczne ｦ ws—auni—i: ”o-

wierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie 

czynnej, miejsc parkingowych; 

23) wskaunik powierzchni zabudowy ｦ procen-

towy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy 

”owierzchni zabudowy wszyst—ich budyn—ów 
zlo—alizowanych na danym terenie lub dziaJce bu-

dowlanej, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, 
do ”owierzchni tego terenu lub dziaJ—i budowlane–; 

24) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej 
ｦ procentowy stosunek powierzchni biologicznie 

czynne– na danym terenie lub dziaJce budowlane– 
do powierzchni tego terenu lub dziaJ—i budowla-

nej; 

25) odbudowa ｦ budowa nowego budynku  

w obrysie budyn—u, —tóry ulegJ rozbiórce; 
26) rodzaje dachów: 
- dach ”Jas—i ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci ”od —ątem do 14°, 
- dach niski ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci ”od —atem w granicach 15°-29°, 

- dach wysoki ｦ dach o nachyleniu podsta-

wowych ”oJaci ”od —ątem w granicach 30°-45°; 
27) poddasze ｦ ”rzestrzeL między dachem 

wysokim, a —ondygnac–ą niwszą; 
28) przepisy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy 

”rawa mie–scowego ”owszechnie obowiązu–ące 
na terenie wo–ewództwa o”ols—iegoŁ 

2Ł Śo terminów o—re`la–ących wszel—ie roboty 
budowlane, rodzaje zabudowy i rodza–e obie—tów 
budowlanych stosu–e się od”owiednio definic–e 
o—re`lone w przepisach budowlanych. 

 

§ 6. Prze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązu–ą 
JącznieŁ 

 

§ 7.1Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, na terenach, o —tórych mowa w § 10, 
mowna: 

1) lo—alizować nowe obie—ty oraz rozbudowy-

wać, nadbudowywać, odbudowywać i przebu-

dowywać obie—ty istnie–ące, wy—onywać inne 
roboty budowlane, a ta—we zmieniać s”osób uwyt-

—owania istnie–ących obie—tów lub ich czę`ci, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

2) lo—alizować budyn—i ”omocnicze i gospo-

darcze oraz wy—orzystywać na ta—ie cele istnie–ą-
ce budynki o innym przeznaczeniu, z mowliwo`cią 
ich remontów, ”rzebudowy, rozbudowy i wymia-

ny; 

3) remontować, ”rzebudowywać, rozbudo-

wywać i wymieniać istnie–ące oraz lo—alizować 
nowe sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
–e`li nie —olidu–e to z istnie–ącym i planowanym 

zagos”odarowaniem terenów; 
4) urządzać zieleL towarzyszącą oraz lo—alizo-

wać obie—ty maJe– archite—tury ”odnoszące walo-

ry estetyczne i uwyt—owe terenów;  
z uwzględnieniem zasad ochrony i —sztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego oraz zasad ochrony dóbr 
kultury i zabyt—ówŁ 

2Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią in-

acze–, do”uszcza się sytuowanie budyn—u bez”o-

`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJ—ą budowla-

ną w ”rzy”ad—ach o—re`lonych w przepisach bu-

dowlanych oraz w przypadkach: 

1) przebudowy i wymiany istnie–ące– zabudo-

wy; 

2) budowy budyn—ów bliuniaczych; 
3) budowy budyn—u ”rzylega–ącego caJą ”o-

wierzchnią swo–e– `ciany do ”eJne– `ciany budyn-

—u istnie–ącego na sąsiednie– dziaJce;  
”od warun—iem zgodno`ci z przepisami z za-

—resu ochrony ”rzeciw”owarowe–Ł 
 

§ 8.1Ł Istnie–ące obie—ty niezgodne z ustalo-

nym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenu, 

mogą być uwyt—owane w s”osób dotychczasowy 
oraz remontowane i ”rzebudowywane, –e`li: 
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1) ”owstaJy zgodnie z przepisami; 

2) są zgodne z zasadami ochrony `rodowis—a 
okre`lonymi w Rozdziale 5; 

3) s”eJnia–ą wszyst—ie wymogi wyni—a–ące  
z ”rze”isów z za—resu ochrony `rodowis—a; bez 
prawa rozbudowy. 

2Ł Ustalone ws—auni—i urbanistyczne, zasady 
—sztaJtowania zabudowy oraz linie zabudowy 
stosu–e się do nowe– zabudowy oraz rozbudowy 

istnie–ących budyn—ów, a ta—we do zmian zago-

s”odarowania terenów; nie stosu–e się ich  
w ”rzy”ad—u remontów i przebudowy istnieją-
cych obie—tów, a ta—we odbudowy istnie–ących 
obie—tów, –e`li uzasadnione to –est istnie–ącym 
zagos”odarowaniem dziaJ—i budowlanej. 

 

§ 9.1Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inacze–, do”uszcza się ”odziaJy ”arcelacy–ne tere-

nów ”od warun—iem: 
1) za”ewnienia dostę”no`ci —omuni—acy–ne– do 

wszyst—ich nieruchomo`ci bez”o`rednio z istnie-

–ących ulicłdróg lub za ”o`rednictwem dróg we-

wnętrznych s”eJnia–ących wymagania do–azdu do 
dziaJe— budowlanych i drogi ”owarowe–, o—re`lone 
w ”rze”isach odrębnych, ”rzy czym do”uszcza 
się nie więce– niw dwa rzędy dziaJe— budowlanych 
”o —awde– stronie ulicyłdrogi, z —tóre– dziaJ—i są 
dostę”ne; 

2) zachowania wymaganych odlegJo`ci ”omię-
dzy istnie–ącymi budyn—ami i nowymi granicami 

dziaJe— budowlanych, o—re`lonych w przepisach 

odrębnych; 
3) mowliwo`ci zagos”odarowania dziaJe— bu-

dowlanych, ”owstaJych w wyniku parcelacji, 

zgodnie z obowiązu–ącymi warun—ami technicz-

nymi oraz ustaleniami planu, w tym zgodnie ze 

ws—auni—ami urbanistycznymi o—re`lonymi w ni-

niejszej uchwale. 

2Ł Śo”uszcza się ”odziaJy geodezy–ne —orygu–ą-
ce istnie–ące granice dziaJe— budowlanych ”od wa-

run—iem zachowania wymaganych odlegJo`ci zabu-

dowy od granic dziaJe— budowlanych oraz wyma-

gaL ”rzeciw”owarowych o—re`lonych w przepisach 

odrębnych, a ta—we zagwarantowania dostę”u  
i racjonalnego korzystania z istnie–ących obie—tów 
budowlanych. 

3Ł W granicach –edne– nieruchomo`ci grunto-

wej dopuszcza się lo—alizac–ę drugiego budyn—u 
mieszkalnego pod warunkiem uprzedniego wy-

dzielenia dla niego dziaJ—i budowlane–, zgodnie  
z ”rze”isami ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

§ 10. Obszar ob–ęty ”lanem dzieli się liniami 
rozgranicza–ącymi na tereny o nastę”u–ącym ”rze-

znaczeniu:  

1) tereny zabudowy usJugowe–, w tym: 

a) teren usJug uwyteczno`ci ”ubliczne– ozna-

czony na rysunku planu symbolem UC, 

b) tereny usJug o`wiaty oznaczone na rysun—u 
planu symbolem UO, 

c) teren usJug ”ublicznych oznaczony na ry-

sunku planu symbolem UI, 

d) teren usJug wyznaniowych oznaczony na 
rysunku planu symbolem UK, 

e) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysun-

ku planu symbolem US; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowo-usJugowe– 
oznaczone na rysunku planu symbolem MU, 

b) tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zagrodowej i usJugowe– oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem MM, 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 

d) tereny ogrodów z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RO/MN; 

3) tereny uwyt—owane rolniczo, w tym: 

a) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RM, 

b) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu 

symbolem R; 

4) tereny zieleni i wód, w tym: 

a) teren lasu oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZL, 

b) tereny gruntów rolnych ”rzeznaczonych do za-
lesienia oznaczone na rysunku planu symbolem ZLp, 

c) tereny zieleni urządzone– oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZP, 

d) tereny wód ”owierzchniowych oznaczone 
na rysunku planu symbolem WS; 

5) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) teren urządzeL ele—troenergetycznych ozna-

czony na rysunku planu symbolem E, 

b) teren urządzeL wodnych oznaczony na ry-

sunku planu symbolem WG; 

6) tereny komunikacji, w tym: 

a) teren placu publicznego oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KPP, 

b) tereny dróg ”ublicznych, w tym: 

- drogi i ulice gJówne ｦ KDG, 

- drogi i ulice lokalne ｦ KDL, 

- ulice dojazdowe ｦ KDD, 

- ”ubliczne ciągi ”ieszo-jezdne ｦ KDP, 

c) tereny dróg wewnętrznych, w tym: 

- ulice osiedlowe ｦ KDW-O, 

- drogi rolnicze ｦ KDW-R, 

d) tereny ciągów pieszych ｦ KP. 

 

§ 11. SzczegóJowe ”rzeznaczenie terenów 
wymienionych w §10, w tym dopuszczenia  

i ograniczenia, o—re`la–ą ”rze”isy szczegóJoweŁ 
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RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 12.1Ł Przy lo—alizac–i nowych budyn—ów  
i rozbudowie istnie–ących nalewy res”e—tować 
linie zabudowy oraz zasady —sztaJtowania zabu-

dowy zgodnie z ”rze”isami szczegóJowymiŁ 
2Ł W linii zabudowy nalewy sytuować budyn—i 

podstawowe; budynki pomocnicze i gospodarcze 

mowna sytuować w linii zabudowy, jedynie w uzu-

”eJnieniu budyn—u ”odstawowego istnie–ącego  
w granicach te– same– dziaJ—i budowlane–, ”rzy 
czym na dziaJ—ach z zabudową zagrodową bu-

dynkiem podstawowym jest budynek mieszkalny. 

3Ł Linie zabudowy mogą być ”rze—roczone  
o nie więce– niw 2m ”rzez o—a”y, gzymsy, bal—o-

ny, lub dasz—i nad we–`ciem, a ta—we czę`ci bu-

dynku, takie jak: parterowy, przedsionek, galeria, 

taras, schody zewnętrzne, ”ochylnia lub ram”a, 
”od warun—iem zgodno`ci z ”rze”isami odrębny-

mi. 

 

§ 13. Przy rozbudowie budyn—ów dach nad 
nową czę`cią budyn—u nalewy ”o—ryć ta—im sa-

mym materiaJem, o takim samym kolorze, jak 

”o—rycie dachu istnie–ącego; ustalenie nie dotyczy 
dachów ”Jas—ichŁ 

 

§ 14.1Ł źa ”rzestrzenie ”ubliczne uzna–e się 
nastę”u–ące tereny:  

1) teren placu KPP; 

2) tereny ulic, ”ublicznych ciągów ”ieszo-

jezdnych i ciągów ”ieszychŁ 
2. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, za-

brania się: 
1) sytuowania —ios—ów i straganów ”oza do-

puszczonymi w ”rze”isach szczegóJowych; 
2) lo—alizac–i obie—tów maJe– archite—tury oraz 

schodów, ”ochylni lub ram” ogranicza–ących 
mowliwo`ci swobodnego ”rze–`cia; 

3) sytuowania reklam: 

a) w s”osób ”owodu–ący utrudnienia w komu-

ni—ac–i ”iesze–, ograniczania widoczno`ci na 
s—rzywowaniach oraz ”erce”c–i zna—ów i sygnaJów 
drogowych, 

b) na drzewach, 

c) na obiektach sytuowanych dla ozdoby (la-

tarnie, ozdobne obie—ty maJe– archite—tury). 

3Ł W ciągach zabudowy oraz w liniach rozgra-

nicza–ących ulic wy—lucza się sytuowanie obiek-

tów o niskiej estetyce, takich jak: budynki, kioski, 

baraki, wiaty, itp. ｦ o `cianach z blachy lub in-

nych materiaJów nietrwaJychŁ 
4Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią in-

acze–, do”uszcza się od strony ulic ogrodzenia 
awurowe o wyso—o`ci do 1,5 m, z mowliwo`cią 
”odmurów—i o wyso—o`ci do 0,5 mŁ Je`li na 

dziaJce bez”o`rednio sąsiadu–ące– istnie–e trwaJe 
ogrodzenie, nalewy zachować ta—ą samą wyso-

—o`ćŁ Wy—lucza się: 

1) ogrodzenia ”eJne, ”oza fragmentami ”rzy 
bramach i furtkach oraz w miejscach wydzielo-

nych na pojemniki na odpady; 

2) ogrodzenia z awurowych ”refabry—atów be-

tonowych. 

5. Chodniki w liniach rozgranicza–ących ulic 
oraz ciągi ”ieszo-jezdne i ”iesze nalewy dostoso-

wać do ”otrzeb ruchu osób nie”eJnos”rawnychŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska i przyrody 

§ 15. W celu ochrony ”rzyrody ustala się na-

stę”u–ące na—azy, za—azy i ograniczenia w zago-

s”odarowaniu terenów: 
1) ws—azu–e się granice Obszaru Chronionego 

Kra–obrazu ｭLasy Stobraws—o-Turaws—ieｬ, na 
—tórym obowiązu–ą ograniczenia i za—azy o—re`lo-

ne w roz”orządzeniu Nr 0151łPł16ł2006 Wo–e-

wody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie 

obszarów chronionego —ra–obrazu (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł 
Op. z 2006 r. Nr 33, poz. 1133), w tym zakaz 

realizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu 

”rze”isów z za—resu ochrony `rodowis—a; 
2) ws—azu–e się nastę”u–ące obie—ty `rodowi-

s—a ”rzyrodniczego biotycznego ob–ęte ochroną 
”rawną na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

a) siedliska przyrodnicze prawnie chronione: 

- nizinne i ”odgórs—ie rze—i ze zbiorowis—ami 
wJosieniczni—ów (A), 

- mo—ra Ją—a uwyt—owana e—stensywnie (B), 
b) 3 gatun—i ro`lin ob–ętych `cisJą ochroną ga-

tun—ową: 
- —u—uJ—a szero—olistna (1), 
- nasięurzaJ ”os”olity (2), 
- wJosieniczni— rzeczny (3); 
3) obiekty, o —tórych mowa w ”—t 2, nalewy 

chronić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w szcze-

gólno`ci zabrania się ”rowadzenia robót budowla-

nych, robót ziemnych i innych dziaJaL mogących 
s”owodować ich zniszczenie, uszkodzenie lub 

”ogorszenie warun—ów wegetac–i; 
4) zakazy, o —tórych mowa w ”—t 3, dotyczą 

równiew gatun—u ro`liny rzad—ie– ｦ rzę`li ha—o-

we–, —tóre– stanowis—o ”o—azane –est na rysun-

ku planu (4); 

5) wyznacza się obszar ochrony siedlis— ”rzy-

rodniczych, obe–mu–ący obszar wystę”owania 
siedlisk przyrodniczych chronionych oraz obszar 

potencjalnego rozwoju cennych siedlisk przyrod-

niczych, —tóry nalewy zachować –a—o uwyte— zie-

lony z za—azem ”rowadzenia robót budowlanych, 
robót ziemnych i innych dziaJaL mogących s”o-

wodować zmiany naturalnego u—sztaJtowania 
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terenu oraz zmiany warun—ów gruntowo - wod-

nych; 

6) obe–mu–e się ochroną ciąg drzew ”rzydrow-
nych, ”o—azany na rysun—u ”lanu, ”olega–ącą na 
obowiąz—u zachowania i uzu”eJniania istnie–ących 
drzew lub ich odtworzenia w przypadku koniecz-

nej wycinki. 

 

§ 16.1Ł W celu ochrony wód ”owierzchnio-

wych ustala się nastę”u–ące na—azy, za—azy  
i ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów: 

1) wzdJuw cie—ów wodnych nalewy w”rowa-

dzać zadrzewienia i za—rzewienia ro`linno`cią 
zgodną ze s”ecyfi—ą lo—alną i ro`linno`cią ”oten-

c–alną; 
2) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci przy-

legJych do cie—ów wodnych, ws—azanych na ry-

sunku planu, w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m od 

linii brzegu. 

2Ł W celu ochrony wód ”odziemnych ustala 
się nastę”u–ące na—azy, za—azy i ograniczenia  

w zagos”odarowaniu terenów: 
1) na caJym terenie ob–ętym ”lanem za—azu–e 

się dziaJaL mogących s”owodować zanieczysz-

czenie wód ”odziemnych, w szczególno`ci: 
a) od”rowadzania nieczyszczonych `cie—ów do 

wód i gruntu, 

b) deszczowania `cie—ów rolniczych bez wy-

maganego ”rze”isami odrębnymi ”ozwolenia 
wodnoprawnego; 

2) nalewy res”e—tować zasady gos”odar—i 
wodno-`cie—owe– o—re`lone w § 26Ł 

 

§ 17. W celu ochrony stanu sanitarnego `ro-

dowis—a oraz ochrony zdrowia ludzi ustala się 
nastę”u–ące nakazy, zakazy i ograniczenia: 

1) na caJym obszarze ob–ętym ”lanem, dziaJal-

no`ć gos”odarcza ”owodu–ąca w”rowadzanie 
gazów lub ”yJów do ”owietrza, emis–ę haJasu 
oraz wytwarzanie ”ól ele—tromagnetycznych nie 
mowe ”owodować ”rze—roczenia standardów 

–a—o`ci `rodowis—a ”oza terenem, do —tórego 
”rowadzący dziaJalno`ć ma tytuJ ”rawny; 

2) istnie–ące ”rzedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, w razie o—oliczno`ci 
ws—azu–ących na ich sz—odliwy w”Jyw na `rodo-

wis—o, wymaga–ą s”orządzenia ”rzeglądu e—olo-

gicznego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) w za—resie do”uszczalnych ”oziomów haJa-

su obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy odrębne: 
a) dla terenów 2MN i 3MN ｦ jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów 1MN, MU i MM ｦ jak dla zabu-

dowy mieszkaniowo-usJugowe–, 
c) dla terenów RM ｦ jak dla zabudowy zagro-

dowej, 

d) dla terenów UO ｦ jak dla zabudowy zwią-
zane– ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci  
i mJodziewy; 

4) w strefie sanitarne– cmentarza, o—re`lone– 
na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ograniczenia i za-

—azy o—re`lone w ”rze”isach odrębnych dla  
50-cio metrowych stref sanitarnych; 

5) na caJym terenie ob–ętym ”lanem wy—lucza 
się stosowanie urządzeL grzewczych o niskiej 

s”rawno`ci s”alania; 
6) ustala się na—az lo—alizac–i obie—tów z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  

w odlegJo`ci od linii ele—troenergetycznych `red-

niego na”ięcia 15—V nie mnie–sze– niw 5,2 m, mie-

rząc od rzutu s—ra–nych ”rzewodów na ”Jaszczy-

znęŁ 
 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków 

§ 18.1Ł Ws—azu–e się zabyt—i ob–ęte ochronę 
”rawną w formie w”isu do re–estru zabyt—ów 
wo–ewództwa o”ols—iego: 

- —o`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ _wŁ Katarzyny, 1812, 

1924, (nr rej. A-1132/66), 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 3 (nr rej. 

A-1085/98) ｦ punkt osadniczy ｦ epoka kamienia, 

osada - wczesne `redniowiecze XI-XII w., punkt 

osadniczy XIV-XV w. 

2. Wszelkie prace przy zabytkach, o —tórych 
mowa w ust. 1, i w ich bez”o`rednim otoczeniu ｦ 

–e`li mogą mieć w”Jyw na zabyte— ｦ wymaga–ą 
uzgodnienia z organem wJa`ciwym do s”raw 
ochrony zabyt—ów na zasadach o—re`lonych  
w ”rze”isach odrębnychŁ 

 

§ 19.1Ł Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą 
budynki i budowle u–ęte w ewidenc–i zabyt—ów 
gminy Strzelce Opolskie, tj.: 

- —a”licz—a sJu”owa oraz ”omni— —rzywa  
ul. Wolno`ci, 

- ”omni— —rzywa ”rzy —o`ciele ulŁ GJówna 28a, 
- ogrodzenie —o`cioJa ”arafialnego ulŁ GJów-

na 28a, 

- dom parafialny ul. GJówna 28a, 
- ”omni— —rzywa ulŁ GJówna, 
- ”omni— —rzywa ulŁ GJówna, 
- sz—oJa ulŁ GJówna 35, 
- sala taneczno-widowiskowa przy karczmie 

ul. GJówna 44, 
- obora ul. GJówna 20, 
- stodoJa ulŁ GJówna 22, 
- budynek mieszkalno-gospodarczy ul. GJów-

na 25, 

- dom ul. GJówna 42, 
- budynek mieszkalno-gospodarczy ul. GJów-

na 46, 

- trafostacja ul. GJównaŁ 
2Ł Śla budyn—ów zabyt—owych, wymienionych 

w ust. 1, ustala się nastę”u–ące warunki: 
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1) nalewy zachować istnie–ącą formę architek-

toniczną budyn—ów, wygląd zewnętrznych otwo-

rów o—iennych i drzwiowych, zewnętrzny detal 
archite—toniczny oraz rodza– materiaJu ”o—rycia 
dachu i wy—oLczenia `cian zewnętrznych, a ta—we 
zachowane historyczne elementy konstrukcji bu-

dyn—ów i wy—oLczenia wnętrz; 
2) do”uszcza się odstę”stwa od warun—ów 

o—re`lonych w pkt 1, pod warunkiem uzyskania 

”ozytywne– o”inii organu wJa`ciwego do s”raw 
ochrony zabyt—ówŁ 

3Ł Śla zabyt—ów nie będących budynkami, tj. 

trafostacji, ogrodzenia, kapliczki i ”omni—ów 
—rzywa, ustala się obowiąze— zachowania ich 
obecnej lokalizacji i wygląduŁ Prze”isy ustŁ 2, 
stosu–e się od”owiednioŁ 

 

§ 20.1Ł Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą 
zabyt—i archeologiczne u–ęte w ewidencji woje-

wódz—iego —onserwatora zabyt—ów: 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 1 ｦ punkt 

osadniczy ｦ neolit, wczesne `redniowiecze, XIV-XV 

w., 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 4 ｦ punkt 

osadniczy ｦ neolit, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 5 ｦ punkt 

osadniczy ｦ wczesne `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 6 ｦ punkt 

osadniczy ｦ ”radzie–e, `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 8 ｦ punkt 

osadniczy ｦ ”óune `redniowiecze, XIV-XV w., 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 10 ｦ punkt 

osadniczy ｦ ”radzie–e, `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 11 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 14 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 15 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 16 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 17 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 18 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 20 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 21 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 27 ｦ `lad 

osadnictwa, punkt osadniczy ｦ wczesne `rednio-

wiecze, `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 28 ｦ punkt 

osadniczy ｦ wczesne `redniowiecze, 
- stanowisko archeologiczne nr ewid. 31 ｦ punkt 

osadniczy ｦ `redniowieczeŁ 
2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru do-

tychczasowe– dziaJalno`ci w miejscach, gdzie 

zna–du–ą się zabyt—i archeologiczne, nalewy wy-

”rzedza–ąco zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ci-

wym do s”raw ochrony zabyt—ów oraz wy—ony-

wać zgodnie z zasadami ochrony zabyt—ów o—re-

`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

§ 21. Dla ochrony historycznego krajobrazu 

kulturowego ulicy wie–s—ie– ustala się na—az za-

chowania w istnie–ącym —sztaJcie elewac–i szczy-

towych budyn—ów ws—azanych na rysun—u ”lanuŁ 
 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemu komunikacji 

§ 22.1Ł Ustala się obsJugę —omuni—acy–ną te-

renów zainwestowania ”rzez sieć istnie–ących  
i ”ro–e—towanych ulic oraz dróg lo—alnych i dojaz-

dowych, o—re`lonych na rysun—u ”lanu, bez 
ograniczeL, a ta—we z istnie–ących dróg gJównych 
ｦ w ograniczonym za—resie, wedJug ”rze”isów 
szczegóJowychŁ 

2Ł Ustalenia szczegóJowe dla ulic i dróg zawar-

te są w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
3Ł Śo”uszcza się: 
1) eta”ową budowę nowych i rozbudowę ist-

nie–ących ulic i dróg; 
2) ”rzebudowę oraz remonty ulic i dróg w ist-

nie–ących granicach wJasno`ci z zachowaniem 

dotychczasowych ”arametrów drogi. 
4Ł Przy ”ode–mowaniu robót budowlanych  

w ”asach drogowych obowiązu–ą nastę”u–ące 
wymagania: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ów i urządzeL 
nie związanych z gos”odar—ą drogową lub ”o-

trzebami ruchu; 

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

—ach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych i przez 

zarządcę drogi; 
3) istnie–ące w pasach drogowych obiekty nie 

związane z gos”odar—ą drogową lub ”otrzebami 
ruchu, –e`li nie ”owodu–ą zagrowenia i utrudnieL 
ruchu drogowego, mogą ”ozostać w dotychcza-

sowym stanie; 

4) wykonywanie rozbudowy, przebudowy lub 

—a”italnego remontu obie—tów, o —tórych mowa 
w ”—t 3, wymaga zgody zarządcy drogiŁ 

5. W celu zabezpieczenia kierunkowych po-

trzeb rozwo–u u—Jadu —omuni—acy–nego oraz ”o-

”rawy warun—ów —omuni—acy–nych wyznacza się 
rezerwy terenowe ”od ”rzyszJą budowę lub roz-

budowę dróg: 
1) ”asy terenów szero—o`ci 25 m dla budowy 

obwodnic wsi w ciągach dróg ”owiatowych  
nr 1807 i 1815; 

2) ”asy terenów umowliwia–ące rozbudowę ist-

nie–ących dróg ”ublicznych do szero—o`ci: 
a) 25 m ｦ dla dróg KŚG, 
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b) 15 m ｦ dla dróg KŚL; 
3) ”as terenu umowliwia–ący rozbudowę ulicy 

GJówne– ”olega–ącą na wyrównaniu szero—o`ci 
istnie–ącego ”asa drogowegoŁ 

6. W granicach rezerw terenowych, o —tórych 
mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, oraz na gruntach do 

nich ”rzylegJych wy—lucza się zmiany s”osobu 
uwyt—owania, —tóre mogą uniemowliwić lub istot-

nie utrudnić w ”rzyszJo`ci ”lanowane inwestyc–e 
drogowe. 

7. W granicach rezerwy terenowej, o —tórej 

mowa w ust. 5 ”—t 3, wy—lucza się rozbudowę 
istnie–ących budyn—ów oraz lo—alizac–ę nowych 
trwaJych obie—tów budowlanych z wy–ąt—iem 
ogrodzeLŁ 

 

§ 23. Je`li ustalenia szczegóJowe nie stanowią 
inacze–, ustala się nastę”u–ące ws—auni—i mie–sc 
parkingowych dla samochodów osobowych (m”) 
na terenach inwestycji: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne ｦ 1,5 mp/ 

1 mieszkanie; 

2) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa  

ｦ 2 mp/1dom; 

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

”owŁ uwyt—owe–; 
4) pomieszczenia o duwe– częstotliwo`ci od-

wiedza–ących (”ra—ty—i le—ars—ie, ”oczta, biura)  
ｦ 1 mp/20-30 m2 ”owŁ uwyt—owe–; 

5) sklepy do 700 m2 ”owŁ uwyt—owe–  
ｦ 1 mp/30-50 m2 ”owŁ uwyt—owe–, ale nie mnie– 
niw 2 mp/na 1 sklep; 

6) boisko sportowe ｦ 1 mp/50 m2 pow. urzą-
dzeL s”ortowych; 

7) korty tenisowe ｦ 3 mp/1 kort + 1 mp/10-15 

odwiedza–ących; 
8) restauracje ｦ 1 mp/4-8 m2 ”owŁ sali dla go`ci; 
9) salony gry ｦ 1 mp/10-20 m2 ”owŁ uwyt—o-

wej sali z maszynami, ale nie mnie– niw 3 mp; 

10) hurtownie, ”rzedsiębiorstwa ｦ 1 mp/50-

70 m2 ”owŁ uwytkowej lub na 3 osoby zatrudnione; 

11) magazyny, ”lace magazynowe (s—Jady) ｦ 

1 mp/120 m2 ”owŁ uwyt—owe– lub na 3 osoby 

zatrudnione; 

12) warsztaty samochodowe ｦ 2 mp/1 sta-

nowisko napraw; 

13) myjnie samochodowe ｦ 1 mp/1 stanowi-

sko do mycia. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 24.1Ł Śo”uszcza się trwaJą ada”tac–ę 
wszyst—ich istnie–ących sieci i urządzeL uzbro–e-

nia terenu nie —olidu–ących z zainwestowaniem 

o—re`lonym ninie–szym ”lanemŁ 

2Ł Istnie–ące i projektowane zainwestowanie 

będzie obsJugiwane z istnie–ących i projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej. 

 

§ 25.1. Zaopatrzenie w wodę do celów byto-

wych, produkcyjno-usJugowych oraz ”rzeciw”o-

warowych siecią —omunalną; na terenach ”lano-

wanej zabudowy wymagana realizacja nowych 

odcin—ów sieci rozdzielcze–Ł 
2Ł Śo”uszcza się zao”atrzenie w wodę do ce-

lów gos”odarczych na terenach RM z u–ęć wJa-

snych. 

 

§ 26.1. Odprowadzenie `cieków komunalnych 

do sieci —analizac–i sanitarne–Ł Na dziaJ—ach nie 
ob–ętych siecią —analizacji sanitarnej dopuszcza 

się lo—alizac–ę ”rzydomowych oczyszczalni `cie-

—ów lub szczelnych zbiorni—ów wybieralnych do 
gromadzenia `cie—ów ”od warun—iem za”ewnie-

nia ich odbioru i oczyszczania. 

2Ł _cie—i ”rzemysJowe ”rzed w”rowadzeniem do 
sieci komunalne– nalewy ”odczy`cić w urządzeniach 
za—Jadowych w przypadkach zanieczyszczenia 

”rze—racza–ącego do”uszczalne ws—auni—iŁ 
3Ł Śo”uszcza sie budowę nowych ”rze”om-

”owni `cie—ów na wszyst—ich terenach, w spo-

sób nie —olidu–acy z istnie–ącym i planowanym 

zagospodarowaniemŁ Śo”uszcza się wydzielanie 
dziaJe— obe–mu–acych tereny ich lo—alizac–iŁ Śo 
”rze”om”owni nalewy za”ewnić staJy dostę”Ł 

4. Odprowadzenie wód opadowych (deszczo-

wych i rozto”owych) do istnie–ących i projekto-

wanych odcin—ów sieci —analizac–i deszczowe–Ł 
5Ł Wody o”adowe, —tóre mogą być zanie-

czyszczone substanc–ami ro”o”ochodnymi, nalewy 
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 

oczy`cić w separatorach. 

6Ł W razie bra—u mowliwo`ci ”rzyJączenia do 
sieci kanalizacji deszczowej oraz w przypadku 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-

dowe–, do”uszcza się od”rowadzanie wód o”a-

dowych na wJasny teren nieutwardzony, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 27.1Ł Ustala się doprowadzenie energii elek-

trycznej do wszyst—ich terenów ”rzeznaczonych 
do zabudowy. Zasilanie projektowanego zainwe-

stowania z istnie–ących i projektowanych sieci 

oraz istnie–ących i projektowanych stacji trans-

formatorowych, na warun—ach o—re`lonych ”rzez 
dystrybutora. 

2Ł Śo”uszcza sie budowę nowych stac–i trans-

formatorowych 15/0,4kV na wszystkich terenach 

w s”osób nie —olidu–ący z istnie–ącym i planowa-

nym zagos”odarowaniemŁ Śo”uszcza się wydzie-

lanie dziaJe— stac–i transformatorowych, na —tó-
rych budyn—i stac–i mogą być sytuowane w odle-

gJo`ci 1,5 m od granicy dziaJ—iŁ Śo stac–i nalewy 
za”ewnić staJy dostę”Ł 
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3Ł Nie ogranicza się mowliwo`ci ”rowadzenia 
prac remontowych i modernizacyjnych na istnie-

–ących odcin—ach sieci ele—troenergetycznych,  
z zastrzeweniem ustŁ 4Ł 

4Ł Na terenach istnie–ącego i planowanego za-

inwestowania istnie–ące na”owietrzne linie `red-

niego i nis—iego na”ięcia, —olidu–ące z istnie–ąca  
i ”lanowaną zabudową, nalewy zastą”ić liniami 
kablowymi. 

 

§ 28.1Ł Istnie–ące sieci teletechniczne nie koli-

du–ące z projektowanym zagospodarowaniem ｦ 

do zachowania. 

2Ł Nie ogranicza się ｦ z zastrzeweniem § 29 ｦ 

mowliwo`ci rozbudowy —ablowe– sieci tele—omu-

nikacyjnej. 

 

§ 29. Ustala się nastę”u–ące zasady lo—alizac–i 
nowych sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–: 

1) na terenach zabudowy, sieci nalewy lo—ali-
zować w liniach rozgranicza–ących ulic, ciągów 
pieszo-–ezdnych, ciągów ”ieszych, w uzgodnieniu 

z zarządcą drogi, wymaganym na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych; 

2) ”oza terenami zabudowy, sieci nalewy lo—a-

lizować wzdJuw dróg, z zachowaniem odlegJo`ci 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) dopuszcza się odstę”stwa od ustaleL ”—t 1 

i 2 w ”rzy”ad—ach uzasadnionych szczegóJowymi 
rozwiązaniami technicznymi, zgodne z przepisami 

odrębnymiŁ 
 

§ 30. Zaopatrzenie w energię cie”lną ｦ ze uró-
deJ indywiduwalnychŁ 

 

§ 31.1Ł S—Jadowanie od”adów —omunalnych 
w pojemnikach sJuwących do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem obo-

wiąz—u ich segregac–i, usytuowanych na dziaJ-
kach budowlanych zgodnie z wymaganiami okre-

`lonymi w ”rze”isach odrębnych i wywóz na 
—omunale s—Jadowis—o od”adówŁ 

2Ł ź od”adami ”rzemysJowymi i niebezpiecz-

nymi nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepisami 

odrębnymi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić  
w granicach nieruchomo`ci, gdzie są wytwarzane 
od”owiednie mie–sca do ich czasowego s—Jado-

wania i odbiór ”rzez ”odmioty ”osiada–ące od”o-

wiednie zezwolenia. 

 

ŚZIAI II 
Przepisy szczegóJowe 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy usJugowej 

§ 32. 1Ł Wyznacza się teren usJug uwyteczno-

`ci ”ubliczne–, oznaczony na rysun—u ”lanu sym-

bolem UC, obe–mu–ący teren istnie–ące– zabudowy 
usJugowe– i gospodarczej. 

2. Teren, o —tórym mowa w ust. 1, przezna-

cza sie ”od usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne–, z do-

puszczeniem - uzu”eJnia–ąco - miesz—ania wJa`ci-

ciela. 

3. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu 
i —sztaJtowania zabudowy: 

1) wjazd istnie–ący; 
2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenu; 
3) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 

zgodne z przepisami odrebnymi; 

4) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla terenu: 

a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 70, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 

czynnej ｦ 10; 

5) dachy wysokie dwuspadowe, z dopuszcze-

niem dachów ”Jas—ich dla czę`ci ”arterowych, 
dobudowanych do budyn—ów ”odstawowych; 

6) wyso—o`ć zabudowy: 
a) budyn—i usJugowe ｦ do trzech kondygnacji, 

lecz nie wiece– niw 11 m, z zastrzeweniem § 19, 
b) budynki pomocnicze i gospodarcze ｦ jedna 

kondygnacja z mowliwo`cią drugie– w poddaszu. 

 

§ 33.1Ł Wyznacza się tereny usJug o`wiaty, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1UO, 

2UO, obe–mu–ące tereny istnie–ące– sz—oJy i istnie-

–ącego ”rzedsz—olaŁ 
2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia 
z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i nakazami: 

1) do”uszcza się uzu”eJnia–ąco: 
a) terenowe urządzenia s”ortowe i rekreacyjne, 

b) sJuwbowe lo—ale miesz—alne; 
2) na terenie 1UO nalewy urządzić ogólnodo-

stę”ne ”rze–`cie ”iesze trasą ws—azaną na rysun-

ku planu, z mowliwo`cią wy—orzystania na ten cel 
dróg wewnętrznychŁ 

3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) wjazdy: 

a) z ulicy 1KDG ｦ istnie–ące, 
b) z ulic osiedlowych 1 i 2 KDW-O ｦ bez ogra-

niczeL; 
2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenów; 
3) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy: 
a) dla terenu 1UO ｦ zgodne z przepisami od-

rębnymi, 
b) dla terenu 2UO ｦ 5m od linii rozgraniczają-

ce– ulicę 1KŚW-O; 

4) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla terenu 1UO: 

a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 40, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 25; 
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5) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla terenu 2UO: 

a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 30, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 50; 

6) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
dachów: 

a) na terenie 1UO ｦ dachy wysokie dwuspa-

dowe, z do”uszczeniem dachów ”Jas—ich dla czę-
`ci ”arterowych, dobudowanych do budyn—u 
”odstawowego oraz budyn—ów ”omocniczych, 
zastrzeweniem § 19, 

b) na terenie 2UO ｦ dachy niskie, lub wysokie 

dwuspadowe, lub czterospadowe, z dopuszcze-

niem dachów ”Jas—ich dla czę`ci ”arterowych, 
dobudowanych do budynku podstawowego oraz 

budyn—ów ”omocniczych; 
7) wyso—o`ć zabudowy na terenie 1UO: 
a) budyne— usJugowy ｦ 1 kondygnacja z mow-

liwo`cią drugie– w poddaszu, 

b) budynki pomocnicze i gospodarcze ｦ jedna 

kondygnacja; 

8) wyso—o`ć zabudowy na terenie 2UO: 
a) budyne— usJugowy do dwóch —ondygnac–i  

z mowliwo`cią trzecie– w poddaszu, lecz nie wię-
ce– niw 11 m, 

b) budynki pomocnicze i gospodarcze ｦ jedna 

kondygnacja. 

 

§ 34.1Ł Wyznacza się teren usJug ”ublicznych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem UI, obej-

mu–ący teren istnie–ące– strawy ”owarne–Ł 
2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia 
z do”uszczeniem uzu”eJnia–ąco: 

1) usJug handlu, gastronomii i kultury; 

2) sJuwbowych lo—ali miesz—alnych; 
3) jednego budynku pomocniczego lub po-

mocniczo-gospodarczego. 

3. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu 
i —sztaJtowania zabudowy: 

1) w–azd istnie–ący; 
2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenu; 
3) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 

zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 
4) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla terenu: 

a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 70, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 10; 

5) dachy niskie, lub wysokie dwuspadowe, lub 

czterospadowe, z do”uszczeniem dachów ”Ja-

s—ich dla czę`ci ”arterowych, dobudowanych do 
budynku podstawowego oraz budynku pomocni-

czego lub pomocniczo-gospodarczego; 

6) wyso—o`ć zabudowy: 

a) budyne— usJugowy ｦ do dwóch —ondygnac–i 
z mowliwo`cią trzecie– w poddaszu, lecz nie wię-
ce– niw 11 m, 

b) budynek pomocniczy lub pomocniczo-

gospodarczy ｦ jedna kondygnacja. 

 

§ 35.1Ł Wyznacza się teren usJug wyznanio-

wych, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UK, obe–mu–ący teren —o`cielnyŁ 
2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z do”uszczeniem usJug ”rzed”ogrzebowychŁ 
3. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu 
i —sztaJtowania zabudowy: 

1) w–azd istnie–ący; 
2) wy—lucza sie ”arcelac–ę terenu; 
3) do”uszcza się lo—alizac–ę –ednego budyn—u 

pomocniczego; 

4) dla budyn—u ”omocniczego ustala się: 
a) lo—alizac–a za budyn—iem —o`cioJa, 
b) wyso—o`ć ｦ 1 kondygnacja, 

c) dach wyso—i lub ”Jas—i; 
5) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla terenu: 

a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 50, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 30. 

 

§ 36.1Ł Wyznacza się teren s”ortu i rekreacji, 

oznaczony na rysunku planu symbolem US, 

obe–mu–ący teren istnie–ącego bois—aŁ 
2. Teren, o —tórym mowa w ust. 1, przeznacza 

się ”od urządzenia s”ortowe i rekreacyjne oraz 

związany z nimi jeden budynek socjalno-sanitarny 

wraz z niezbędnymi ”omieszczeniami magazynowo-

gospodarczymi lub magazynowo - gospodarczy,  

z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

a) dopuszcza sie uzu”eJnia–ąco usJugi handlu  
i gastronomii w lokalach wydzielonych w budyn-

ku socjalno-sanitarnym, 

b) co na–mnie– 80% ”owierzchni terenu nalewy 
”rzeznaczyć na terenowe urządzenia s”ortowe  
i re—reacy–ne oraz zieleL towarzyszącąŁ 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu 
i —sztaJtowania zabudowy: 

1) wjazd z istnie–ące– ulicy; 
2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenu; 
3) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględ-

nić drogę —onieczną, za”ewnia–ącą do–azd z ulicy 

1KŚL do gruntów rolnych, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) ustala się nie”rze—raczalną linię zabudowy 
zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 

5) dach wysoki symetryczny, dwuspadowy 

lub czteros”adowy, alternatywnie do”uszcza się 
dach ”Jas—i; 
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6) wyso—o`ć zabudowy –edna kondygnacja  

z mowliwo`cią drugie– w poddaszu. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 37.1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowe–, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami: 1MU, 2MU, obe–mu–ące istnie-

–ącą i ”lanowaną zabudowę wzdJuw ulic: GJówne– 
(1MU) i PowstaLców _ląs—ich (2MU)Ł 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną oraz usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne– z dopusz-

czeniem uzu”eJnia–ąco: 
1) budyn—ów miesz—alnych wielorodzinnych 

do 4 lokali mieszkalnych; 

2) na terenie 1MU ｦ usJug technicznychŁ 
3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) wjazdy z istnie–ących ulic; 
2) do”uszcza się ”arcelac–ę: 
a) terenów 1MU ｦ zgodnie z warunkami okre-

`lonymi w § 9, 
b) terenów 2MU ｦ zgodnie z warunkami okre-

`lonymi w § 39 ustŁ 5 pkt 4, 5, 6 i 7; 

3) zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
mowna realizować w formie wolnostą–ące– i bliu-
niaczej; 

4) ustala się linię zabudowy: 
a) zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na terenach bez o—re`lone– na rysun—u ”lanu 
linii zabudowy ｦ zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

5) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla dziaJe— budowlanych: 
a) maxŁ ws—auni— ”owierzchni zabudowy ｦ 55, 

b) minŁ ws—auni— ”owierzchni biologicznie 

czynnej ｦ 25; 

6) teren ”omiędzy linią rozgranicza–ącą a linią 
zabudowy, ”oza niezbędnymi do–`ciami, do–az-

dami i ”ar—ingami, ”rzeznaczyć na urządzenie 
zieleni ozdobnej; 

7) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
zabudowy dla budyn—ów ”odstawowych, tj. miesz-

kalnych, mieszkalno-usJugowych i usJugowych: 
a) wyso—o`ć ｦ do dwóch —ondygnac–i z mowliwo-

`cią trzecie– w ”oddaszu, lecz nie więce– niw 11 m, 

b) dachy budyn—ów ｦ wysokie, symetryczne, 

dwuspadowe lub czterospadowe z gJówną —aleni-

cą, –a— na rysunku planu, a w przypadku braku 

o—re`lenia na rysun—u ”lanu ｦ w nawiązaniu do 
budyn—u sąsiedniego, o—re`lonego na rysun—u 
”lanu –a—o budyne— ｭdo zachowaniaｬ; do”uszcza 
się dachy ”Jas—ie dla ”arterowych czę`ci dobu-

dowanych; 

8) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
zabudowy dla budyn—ów gos”odarczych i po-

mocniczych: 

a) wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja, 

b) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku podstawowego. 

 

§ 38.1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mie-

szanej ｦ miesz—aniowe– –ednorodzinne–, usJugowe– 
i zagrodowej, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem MM, obe–mu–ące istnie–ącą zabudowę 
wzdJuw istnie–ących ulicŁ 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od zabudowę, –a— na terenach 1MU oraz 
”od zabudowę zagrodową z ograniczeniem cho-

wu i hodowli zwierząt gos”odars—ich do 25 ŚJP 
w granicach –edne– nieruchomo`ciŁ 

3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się zasady zagos”odarowania terenu  
i —sztaJtowania zabudowy, –a— dla terenów 1MU 
(§ 37 ustŁ 3) z zastrzeweniem ustŁ 4Ł 

4Ł Śla budyn—ów gos”odarczych i inwentar-

skich w zabudowie zagrodowe– ustala się nastę-
”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy: 

1) wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja z mowliwo-

`cią drugie– w poddaszu; 

2) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dyn—u miesz—alnego; do”uszcza się dachy nis—ie 
oraz jednospadowe z wy–ąt—iem budyn—ów usy-

tuowanych w linii zabudowy. 

 

§ 39.1. Wyznacza sie tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MN, 2MN, obe–mu–ące 
istnie–ącą zabudowę roz”roszoną (1MN) oraz ist-

nie–acą i planowaną zabudowę –ednorodzinną  
w ciągach istnie–ących ulic (2MN)Ł 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną z do”uszczeniem uzu”eJnia–ąco: 
1) na terenach 1MN ｦ usJug technicznych oraz 

mnie–szych warsztatów samochodowych; 

2) na terenach 2MN ﾀ budyn—ów miesz—al-

nych wielorodzinnych do trzech lokali mieszkal-

nych. 

3Ł UsJugi, do”uszczone w ust. 2 ”—t 1, mowna 
”rowadzić w warsztatach zlokalizowanych w gra-

nicach –edne– dziaJ—i budowlane– z budynkiem 

mieszkalnym. 

4. Na terenach 2MN, w lo—alach uwyt—owych, 
wydzielonych w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
do”uszcza się wyJącznie dziaJalno`ć nie —olidu–acą 
z fun—c–ą miesz—aniowąŁ 

5Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) w–azdy na dziaJ—i bez”o`rednio z istnieją-
cych ulic i dróg oraz ”lanowanych ciągów ”ieszo-

jezdnych; 
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2) zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
mowna realizować w formie wolnosto–ące– i bliu-
niaczej; 

3) nowe dziaJ—i budowlane nalewy wydzielać 
zgodnie z rysunkiem planu, z mowliwo`cią zmiany 
szero—o`ci wydzielanych dziaJe—, ”rzy zachowa-

niu warun—ów o—re`lonych w pkt 4, 5 i 6; 

4) ”owierzchnia dziaJe—: 600 - 1500 m²; 
5) szero—o`ć frontów nowych dziaJe— budow-

lanych: 

a) 18 - 30 m ｦ dla dziaJe— ”rzeznaczonych ”od 
budyn—i miesz—alne –ednorodzinne wolnosto–ące 
lub budynki mieszkalne wielorodzinne, 

b) 9 - 18 m ｦ dla dziaJe— ”rzeznaczonych ”od 
budyn—i miesz—alne –ednorodzinne bliuniacze; 

6) do”uszcza się zwię—szenie wiel—o`ci usta-

lonych w pkt 4 i 5, w przypadkach uzasadnio-

nych istnie–ącymi warun—ami terenowymi, w 

szczególno`ci do”uszcza się wię—sze szero—o`ci 
frontów dziaJe— w ”rzy”ad—u dziaJe— o gJębo—o`ci 
mnie–sze– niw 30 m, przy czym w przypadku dzia-

Je— o nieregularnym —sztaJcie ”rzy–mu–e się `red-

nią gJębo—o`ć; 
7) na dziaJ—ach z równolegJymi granicami 

bocznymi, budyn—i nalewy sytuować `cianami 
bocznymi równolegle do tych granic; 

8) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu; 

9) teren ”omiędzy linią rozgranicza–ącą, a linią 
zabudowy, ”oza niezbędnymi do–`ciami i dojaz-

dami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobne– 
oraz ”rzy obie—tach usJugowych, mie–sca ”ar—in-

gowe dla —lientów; 
10) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla dziaJe— budowlanych: 

a) maxŁ % zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 50; 

11) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowa-

nia budyn—ów miesz—alnych: 
a) wyso—o`ć ｦ do dwóch —ondygnac–i, lecz nie 

więce– niw 9 m; do”uszcza sie wywsze budynki 

tylko w nawiązaniu do sąsiednich budyn—ów 
o—re`lonych na rysun—u ”lanu –a—o ｭbudyn—i do 
zachowaniaｬ, 

b) dachy wysokie, symetryczne, dwuspadowe 

lub czterospadowe, z —ierun—iem gJówne– —alenicy 
jak na rysunku planu, a w przypadku braku okre-

`lenia —ierun—u gJówne– —alenicy dachu na rysun-

ku planu ｦ z —ierun—iem nawiązu–ącym do budyn-

—u sąsiedniego ｭdo zachowaniaｬ; do”uszcza się 
dachy ”Jas—ie dla dobudowanych czę`ci ”artero-

wych; 

12) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowa-

nia budyn—ów gos”odarczych i warsztatowych: 

a) wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja, 

b) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku mieszkalnego. 

 

§ 40.1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 3MN, 4MN, obe–mu–ące 
tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od nowe zes”oJy zabudowy miesz—anio-

wej jednorodzinnej z urządzeniami infrastru—tury 
techniczne–, związane– z tą zabudową, z dopusz-

czeniem zieleLców i ”laców zabaw oraz mie–sc do 

”ar—owania samochodów osobowych ”rzy ”la-

nowanych ulicach. 

3Ł W lo—alach uwyt—owych, wydzielonych  
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na 

”odstawie ”rze”isów odrębnych, do”uszcza się 
wyJącznie dziaJalno`ć nie —olidu–ącą z fun—c–ą 
miesz—aniowąŁ 

4. Ustala się obowiąze— realizac–i ”ro–e—towa-

nych ulic i infrastru—tury techniczne– równolegle 
lub wy”rzedza–ąco w stosunku do realizacji zabu-

dowy mieszkaniowej. Infrastruktura techniczna 

”owinna obe–mować sieci: wodociągową, —anali-
zacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenerge-

tycznąŁ 
5. Do czasu zrealizowania inwestycji, o któ-

rych mowa w ustŁ 2, do”uszcza się realizac–ę 
nowe– zabudowy na dziaJ—ach dostę”nych bez”o-

`rednio z istnie–ących ulicŁ 
6Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagospodarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
1) w–azdy na dziaJ—i bez”o`rednio z istnieją-

cych i planowanych ulic; 

2) zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
mowna realizować w formie wolnosto–ące– i bliu-
niaczej; 

3) nowe dziaJ—i budowlane nalewy wydzielać 
zgodnie z rysunkiem planu, z mowliwo`cią zmiany 
szero—o`ci dziaJe— ”rzy zachowaniu warun—ów 
o—re`lonych w pkt 4, 5 i 6; 

4) dla nowych dziaJe— budowlanych, ”rzezna-

czonych ”od zabudowę miesz—aniową –ednoro-

dzinną ustala się ”owierzchnię: 600 - 1200 m²; 
5) szero—o`ć frontów nowych dziaJe— budow-

lanych: 

a) 18 - 30 m ｦ dla dziaJe— ”rzeznaczonych ”od 
budyn—i miesz—alne –ednorodzinne wolnosto–ące, 

b) 9 - 18 m ｦ dla dziaJe— ”rzeznaczonych ”od 
budyn—i miesz—alne –ednorodzinne bliuniacze; 

6) do”uszcza sie zwię—szenie wiel—o`ci ustalo-

nych w pkt 4 i 5, w przypadkach uzasadnionych 

istnie–ącymi warun—ami terenowymi, w szczegól-

no`ci do”uszcza się wię—sze szero—o`ci frontów 
dziaJe—, w ”rzy”ad—u dziaJe— o gJębo—o`ci mniej-

sze– niw 30 m; 

7) na dziaJ—ach z równolegJymi granicami 

bocznymi budyn—i nalewy sytuować `cianami 
bocznymi równolegle do tych granic; 
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8) na ”ozostaJych dziaJ—ach budyn—i nalewy sy-

tuować `cianami bocznymi równolegle do `cian 
bocznych budyn—u sąsiedniego; 

9) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu, z uwzględnieniem ”—t 14; 
10) teren ”omiedzy linią rozgranicza–ącą, a li-

nią zabudowy, ”oza niezbędnymi do–`ciami i do-

–azdami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni ozdob-

nej; 

11) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla dziaJe— budowlanych z zabudową 
wolnosto–ącą: 

a) maxŁ % zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 20, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 60; 

12) ustala się nastę”u–ące ws—auni—i urbani-

styczne dla dziaJe— budowlanych z zabudową 
bliuniaczą: 

a) maxŁ % zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 50; 

13) ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowa-

nia budyn—ów miesz—alnych: 
a) wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja nadziemna  

z mowliwo`cią drugie– w ”oddaszu, lecz nie więce– 
niw 9 m, z zastrzeweniem ”—t 14, 

b) szero—o`ć elewac–i frontowych: 9 - 13 m, 

c) dachy wysokie, dwuspadowe lub wielospa-

dowe, symetryczne, z —ierun—iem gJówne– —aleni-

cy o—re`lonym na rysun—u ”lanu, 
d) wyso—o`ć górne– —rawędzi elewac–i fronto-

wej: 3,5 - 4 m, mierząc od naturalnego ”oziomu 
terenu przy gJównym we–`ciu do budyn—u do 
dolne– —rawędzi gJówne– ”oJaci dachu, 

e) do”uszcza się do`wietlenia ”ionowe w po-

Jaciach dachowych na dJugo`ci nie ”rze—racza–ą-
ce– Jącznie ”oJowy dJugo`ci ”oJaci, oraz o—na ”o-

Jaciowe bez ograniczeL; 
14) na terenach 4MN, w przypadku lokalizacji 

budyn—ów w linii zabudowy ul. GJówne–, do”usz-

cza się dwie —ondygnac–e z mowliwo`cią trzecie– 
w ”oddaszu, lecz nie wiece– niw 11 m; pokazane 

na tym terenie obowiązu–ące linie zabudowy nale-

wy tra—tować alternatywnie; 
15) do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzy —awdym bu-

dynku mieszkalnym jednego budynku gospo-

darczego, z nastę”u–ącymi warun—ami: 
a) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 50 m², 
b) wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja o wysoko-

`ci ”omieszczeL do 2,4 m, 

c) poziom posadzki ｦ do 30 cm nad poziomem 

terenu, 

d) dach takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku mieszkalnego. 

 

§ 41.1Ł Wyznacza się tereny ogrodów z do-

puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

RO/MN. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przeznacza 

się ”od uprawy sadowniczo-ogrodnicze, w tym pod 

sz—Jem i ”od folią, z do”uszczeniem budyn—ów 
gospodarczych, wiat, altan i urządzeL niewyma-

ga–ących ”ozwolenia na budowęŁ 
3Ł Śo”uszcza sie zabudowę miesz—aniową –ed-

norodzinną ”od warun—iem wydzielenia u”rzednio 
dziaJ—i budowlane– zgodnie z warun—ami o—re`lony-

mi w § 9 oraz § 40 ustŁ 6 pkt 4, 5 i 6. 

4. Dla zabudowy, o —tóre– mowa w ust. 3, 

stosu–e się od”owiednio zasady zagos”odarowa-

nia i —sztaJtowania zabudowy –a— dla terenów 
3MN o—re`lone w § 40 ustŁ 6Ł 

 

RozdziaJ 3 

Tereny uwytkowane rolniczo 

§ 42.1Ł Wyznacza się tereny zabudowy za-

grodowej, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od zabudowę zagrodową z nastę”u–ący-

mi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się usJugi agroturystyczne; 
2) do”uszcza się chów i hodowlę zwierząt go-

spodarskich o Jączne– obsadzie w granicach jed-

nego gospodarstwa: 

a) na terenach 1RM ｦ do 40 DJP, 

b) na terenach 2RM ｦ do 60 DJP w przypadku 

bydJa i do 40 DJP w przypadku pozostaJych zwie-

rząt, 
c) na terenie 3RM ｦ do 200 DJP w przypadku 

bydJa i do 60 DJP w ”rzy”ad—u ”ozostaJych zwie-

rząt; 
3) na terenie 4RM wy—lucza sią chów i ho-

dowlę zwierzątŁ 
3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, usta-

la się zasady zagos”odarowania terenu i —sztaJto-

wania zabudowy –a— dla terenów 1MU o—re`lone  
w § 37 ustŁ 3, z wy—luczeniem ”arcelac–i terenów, 
oraz –a— dla terenów MM o—re`lone w § 38 ustŁ 4Ł 

 

§ 43.1Ł Wyznacza się tereny rolnicze, ozna-

czone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 

4R, obe–mu–ące grunty rolne, w tym gJównie: 
grunty orne (1R), uwyt—i zielone (2R) oraz uwyt—i 
zielone na za”leczu istnie–ących gos”odarstw 
rolnych (3R, 4R). 

2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1) do”uszcza się, z zastrzeweniem ”—t 2 i 3: 

a) lo—alizac–ę sieci —omunalne– infrastru—tury 
technicznej z urządzeniami towarzyszącymi, nie-

zbędnych dla obsJugi istnie–ące– i planowanej za-

budowy, 

b) lo—alizac–ę ”ro–e—towane– linii elektroenerge-

tyczne– 15—V (wedJug orientacy–nego ”rzebiegu 
pokazanego na rysunku planu), 
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c) utwardzanie istnie–ących dróg do–azdowych 
do gruntów rolnych, 

d) realizowanie meliorac–i odwadnia–ących w ra-

mach racjonalnej gospodarki rolnej, przy zachowa-

niu rewimów wilgotno`ciowych terenów Ją—, 
e) urządzanie zieleni sród”olne– oraz zieleni 

towarzyszące– cie—om wodnym i rowom meliora-

cyjnym, 

f) na terenach 2R ｦ urządzanie stawów ho-

dowlanych na warun—ach o—re`lonych w przepi-

sach odrębnych, z zastrzeweniem § 15 ”—t 5, 

g) na terenach 1R ｦ lo—alizac–ę wiat magazy-

nowych związanych z gospodarstwem rolnym, 

h) na terenie 3R ｦ budynki gospodarcze i urzą-
dzenia wchodzące w s—Jad gos”odarstw rolnych  
i sJuwące wyJącznie ”rodu—c–i rolnicze–, oraz chów 
i hodowlę bydJa w technologii wyso—o`cióJ—owe– 
o Jączne– obsadzie w granicach jednego gospo-

darstwa do 200 DJP, 

i) na terenie 4R ｦ budowle rolnicze na potrze-

by chowu i hodowli, o —tóre– mowa w lit. h  

z zastrzeweniem § 15 ”—t 5; 
2) na terenach 2R i 4R gospodarka rolna i inne 

dopuszczone w pkt 1 ”rzedsięwzięcia, ”owinny być 
”od”orząd—owane ochronie `rodowis—a, w szcze-

gólno`ci ochronie wód oraz zieleni towarzyszące– 
cie—om wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
siedlisk przyrodniczych i gatun—ów ro`lin chronio-

nych; 

3) dla dopuszczonych na terenie 3R budyn—ów 
ustala się —olorysty—ę –asną, ”astelową z dopusz-

czeniem: 

a) —olorów: czerwieni ceglaste–, brązów i sza-

ro`ci ｦ dla dachów, 
b) koloru zielonego ｦ dla budyn—ów wy—oL-

czonych ”Jytami z blachy; 

4) rezerwu–e się ”asy terenów o szer. 25 m 

”od lo—alizac–ę obwodnic drogowych oraz ”asy 
terenów na rozbudowę istnie–ących dróg zgodnie 
z rysun—iem ”lanu, dla —tórych stosu–e się ”rze”is 
§ 22 ustŁ 5 i 6. 

 

RozdziaJ 4 

Tereny zieleni i wód 

§ 44.1Ł Wyznacza się teren lasu, oznaczony 
na rysunku planu symbolem ZL, obe–mu–ący grun-

ty le`ne niezabudowaneŁ 
2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczenia 
z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę: 
a) urządzeL związanych z gos”odar—ą le`ną, 
b) urządzeL turysty—i i wypoczynku, bez zmia-

ny przeznaczenia terenu, w uzgodnieniu z wJa`ci-

cielem (zarządcą) terenuŁ 
 

§ 45.1Ł Wyznacza się teren ”lanowanych za-

lesieL, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 
ZLp, obe–mu–ący grunty rolne ”rzeznaczone do 
zalesienia. 

2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania: 
1) do zalesiania nalewy wy—orzystywać gatun—i 

drzew zgodnie z siedliskiem; 

2) nalewy zachować istnie–ące drogi ”olne i le-

`neŁ 
 

§ 46.1Ł Wyznacza się tereny zieleni urządzo-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 

2ZP. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1, przezna-

cza sie na zieleL urządzoną z dopuszczeniem sieci 

komunalnej infrastruktury technicznej i urządzeL 
im towarzyszących, niezbędnych dla obsJugi ist-

nie–ące– i planowanej zabudowy. 

3Ł Na terenie 1źP nalewy urządzić zieleL o funk-

cji ozdobnej i izolacy–ne– oraz ogólnodostę”ne 
”rze–`cie ”iesze trasą ws—azaną na rysun—u ”lanuŁ 

4Ł Na terenie 2źP nalewy urządzić zieleL o funk-

cji ozdobnej w s”osób nie —olidu–ący z istnie–ącą 
infrastru—turą technicznąŁ 

 

§ 47.1Ł Wyznacza się tereny wód ”owierzch-

niowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

WS, obe–mu–ące istnie–ące wawnie–sze cie—i wodneŁ 
2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego przezna-

czenia, z do”uszczeniem remontów, ”rzebudowy 
i budowy budowli regulacyjnych, z zastrzeweniem 
§ 15 ”—t 2, 3 i 4. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny infrastruktury technicznej 

§ 48.1Ł Wyznacza się teren urządzeL ele—tro-

energetycznych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem E, obe–mu–ący istnie–ącą stac–ę trans-

formatorowąŁ 
2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ 
 

§ 49.1Ł Wyznacza się teren urządzeL wodnych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem WG, obej-

mu–ący teren istnie–ącego zbiorni—a z rowem do-

”rowadza–ącym wodęŁ 
2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego ”rzeznaczeniaŁ 
3Ł Mowliwe zmiany zagos”odarowania zgodnie 

z przeznaczeniem terenu, z zastrzeweniem § 15 
pkt 5. 

4Ł Niezainwestowaną czę`ć terenu zagos”oda-

rować zieleniąŁ 
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RozdziaJ 6 

Tereny komunikacji 

§ 50.1Ł Wyznacza się teren ”lacu ”ublicznego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KPP. 

2. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
1) teren przeznacza się na re”rezentacy–ny 

plac wiejski; 

2) zagospodarowanie terenu, w tym budowę 
nawierzchni i obie—tów maJe– archite—tury oraz 
urządzenie zieleni, nalewy wy—onać w oparciu  

o jeden kompleksowy projekt zagospodarowania 

terenu; 

3) wy—lucza się lo—alizac–ę no`ni—ów re—lamo-

wych, ”oza o—az–onalnymi związanymi z impre-

zami organizowanymi w budyn—u strawy ”owarne–; 
4) do”uszcza się: 
a) lo—alizac–ę tymczasowych obie—tów usJu-

gowo-handlowych tylko w ramach okazjonalnych 

—iermaszów, 
b) lo—alizac–ę sezonowych ｭogród—ów gastro-

nomicznychｬ bez obie—tów —ubaturowychŁ 
 

§ 51. Wyznacza się tereny dróg i ulic gJów-

nych oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDG, 2KDG, w ciągach dróg ”owiatowych,  
z nastę”u–ącymi warun—ami: 

1) szero—o`ć ”asów drogowych istnie–ąca; 
2) przekroje: 

a) 1KDG ｦ uliczne, 

b) 2KDG ｦ drogowe; 

3) szero—o`ć –ezdni i chodni—ów ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

§ 52. Wyznacza się tereny dróg i ulic lokal-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 2KDL z nastę”u–ącymi warun—ami:  
1) szero—o`ć ”asów drogowych istnie–ąca; 
2) przekroje: 

a) 1KDL ｦ uliczne, 

b) 2KDL ｦ drogowe; 

3) szero—o`ć –ezdni i chodni—ów ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

§ 53.1Ł Wyznacza się tereny ulic do–azdo-

wych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDD, 2KDD, w tym istnie–ących (1KDD) i pro-

jektowanych (2KDD). 

2Ł Śla ulic 1KŚŚ ustala się nastę”u–ące wa-

runki: 

1) szero—o`ć ”asów drogowych istnie–ąca; 
2) szero—o`ć –ezdni i chodni—ów ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
3Ł Śla ulic 2KŚŚ ustala się nastę”u–ące wa-

runki: 

1) szero—o`ć ”asów drogowych ｦ 10 m; 

2) szero—o`ć –ezdni i chodni—ów ｦ zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 54.1Ł Wyznacza się tereny ”ublicznych cią-
gów ”ieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 1KDP, 2KDP, w tym 1KDP w gra-

nicach istnie–ących dróg i ulic oraz 2KDP w grani-

cach projektowanych. 

2Ł Śla ciągów ustala się nastę”u–ące warun—i: 
1) szero—o`ć ”asów drogowych: 
a) 1KDP ｦ istnie–ąca, 
b) 2KDP ｦ 5 ｦ 6 m; 

2) zaleca się wy—onanie nawierzchni w jednym 

”oziomie, równicu–ąc ”asy ruchu —oJowego i pie-

szego kolorem i fakturą nawierzchni, bez wydzie-

lania –ezdni —rawęwni—amiŁ 
 

§ 55.1Ł W uzu”eJnieniu sieci dróg ”ublicznych, 
wyznacza się tereny ulic i dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, 

w tym: 

1) ulic osiedlowych ﾀ 1KDW-O (istnie–ące) 
oraz 2KDW-O i 3KDW-O (projektowane); 

2) dróg rolniczych ﾀ KDW-R. 

2. Dla ulic KDW-O ustala się nastę”u–ące wa-

runki, z zastrzeweniem ustŁ 3: 
1) szero—o`ć w liniach rozgraniczajacych ｦ 10 m; 

2) przekroje uliczne; 

3) szero—o`ć –ezdni ｦ 5 m; 

4) szero—o`ć chodni—ów ﾀ minŁ 1,5 m. 

3. Dla ulicy 3KDW-O do”uszcza się alterna-

tywnie nastę”u–ące warun—i, –e`li, ze względów 
funkcjonalnych, technicznych lub ekonomicznych, 

nie będzie mowliwe s—analizowanie istnie–ącego 
rowu odwadnia–ącego: 

1) zachować istnie–ący rów z mowliwo`cią –ego 
obudowy nie utrudnia–ące– s”Jywu wód; 

2) ”ozostaJą czę`ć terenu urządzić –a—o ciąg 
pieszo-jezdny o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5 m, 

z w–azdami na ”ro–e—towane dziaJ—i; 
3) do”uszcza się szero—o`ć w liniach rozgrani-

cza–ących wię—szą niw 10 m, –e`li z rozwiązaL tech-

nicznych wyni—nie, we –est to niezbędne dla s”eJnie-

nia warun—ów, o —tórych mowa w pkt 1 i 2. 

4Ł Śla dróg rolniczych KŚW-R ustala się wa-

runki: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ﾀ 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szero—o`ć utwardzonych ”asów –ezdnych 

ﾀ minŁ 4 m. 

 

§ 56.1Ł Wyznacza się tereny ciągów ”ieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KP, 

2KP. 

2Ł Ciągi ”rzeznacza się: 
1) 1KP ﾀ wyJącznie dla ruchu ”ieszego; 
2) 2KP ﾀ dla ruchu ”ieszego; do”uszcza się 

wy—orzystanie na do–azd do dwóch dziaJek budow-

lanych, mowliwych do wydzielenia na terenach 
RO/MN, pod warunkiem ust. 3 pkt 1 litera b.  

3Ł Śla ciągów ustala się warun—i: 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
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a) 1KP ﾀ zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 2KP ﾀ istnie–ąca w ”rzy”ad—u wyJącznie 
ruchu pieszego; w przypaku wykorzystania na 

do–azd do dziaJe— budowlanych ﾀ minŁ 5 m; 

2) nawierzchnia z drobnych elementów beto-

nowych lub —amiennych, ”rzy czym ciąg 2KP ﾀ 
w przypadku poszerzenia i wykorzystywania na 

do–azd ﾀ ”owinien mieć no`no`ć nawierzchni 
dostosowaną do ruchu samochodów obsJugi —o-

munalnej. 

 
ŚZIAI III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

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

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, ustala się –ednorazową o”Jatę od 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci ﾀ w granicy 

terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbo-

lami literowymi:  

- UK, UI, UC, US ﾀ w wyso—o`ci 30%, 
- MN ﾀ w wyso—o`ci 20%, 
- MU, MM ﾀ w wyso—o`ci 25%, 
- RM ﾀ w wyso—o`ci 20%, 
- ROłMN ﾀ w wyso—o`ci 20%, 
- dla ”ozostaJych terenów ustala się staw—ę 

”rocentową ﾀ w wyso—o`ci 0%Ł 
 

§ 58. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ninie–sze– uchwaJy obowią-
zu–e dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowa-

nia i uwyt—owania, chyba we ”rze”isy szczegóJowe 
stanowią inacze–Ł 

 

§ 59. Do spraw nie uregulowanych w niniej-

sze– uchwale stosu–e się od”owiednio ”rze”isy 
odrębneŁ 

 

§ 60. Traci moc uchwaJa Nr Vł23ł2003 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 stycz-

nia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce O”ols—ie dla terenów zabudowy 
miesz—aniowe– (byJe sz—oJy) we wsiach Osie—, 
Warmatowice, Grodzis—o, Kalinów, Kalinowice,  
w czę`ci dotyczące– terenu ob–ętego ninie–szym 
planem. 

§ 61. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 62. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iegoŁ 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich  

Teresa SmoleL 
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źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr LIVł425ł10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 paudzierni—a 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 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 i 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 i Nr 155, poz. 1043), Rada 

Mie–s—a rozstrzyga, co nastę”u–e: 
 

§ 1. Rozstrzygnięciu ”odlega–ą uwagi nie-

uwzględnione, zgJoszone do ”ro–e—tu mie–scowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko wniesione 

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, zwane– dale– ustawąŁ 
 

§ 2. W wyni—u wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 

dla wsi Grodzisko w dniach od 12 lipca 2010 r. 

do 9 sierpnia 2010 r., oraz w wyznaczonym ter-

minie do dnia 23 sierpnia 2010 rŁ, zJowone zostaJy 
do ”ro–e—tu ”lanu naste”u–ące uwagi, —tóre nie 
zostaJy uwzględnione: 

1) uwaga dotycząca dziaJ—i nr 549ł1: dziaJ—a 
ta –est uwyt—iem rolnym i nie ”owinno być tam 
drogi, ”oniewaw nigdy tam –e– nie byJo (”ozŁ 1 na 

li`cie nieuwzględnionych uwag ”rzez Burmistrza); 
2) uwaga dotycząca dziaJ—i nr 698: ”rzezna-

czyć w caJo`ci dziaJ—ę ”od zabudowę miesz—a-

niową –ednorodzinną z usJugami bytowymi (”ozŁ 2 

na li`cie nieuwzględnionych uwag ”rzez Burmi-

strza); 

3) uwaga dotycząca dziaJ—i nr 710: ”rzezna-

czyć ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
2MN (poz. 3 na li`cie nieuwzględnionych uwag 
przez Burmistrza); 

4) uwaga dotycząca dziaJe— nr 286ł2 i 281: 

do”uszczenie chowu lub hodowli bydJa do 150-

200 DJP i zabudowy gospodarczo-inwentarskiej 

związane– z tą hodowlą (”ozŁ 4 na li`cie nie-

uwzględnionych uwag ”rzez Burmistrza); 
5) uwaga dotycząca dziaJ—i nr 174/5: zmniej-

szyć szero—o`ć tego ciągu, ta— aby na caJe– sze-

ro—o`ci miaJ –edna—ową szero—o`ć i ”rzeznaczyć 
ten teren ”od MM (”rzy dziaJ—ach 354ł2 i 355)  

w s”osób umowliwia–ący do—onanie ”óunie– ”o-

dziaJuŁ W–azd na ”oses–e na dziaJ—i 354ł2 i 355 

bez”o`rednio z ulicy GJówne– (”ozŁ 5 na li`cie 
nieuwzględnionych uwag ”rzez Burmistrza)Ł 

 

§ 3. Burmistrz Strzelec Opolskich, po prze-

prowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawne-

go, w dniu 13 ”audzierni—a 2010 rŁ (”roto—óJ  
nr 159ł10) do—onaJ rozstrzygnięcia, o którym 
mowa w artŁ 17 ”—t 12 ustawy, odrzuca–ąc  
w caJo`ci uwagi o —tórych mowa w § 2 pkt 1, 2, 

4 i 5 oraz odrzuca–ąc w czę`ci uwagę o —tóre– 
mowa w § 2 ”—t 3Ł Jednocze`nie s—ierowaJ uwa-

gi do roz”atrzenia ”rzez Radę Mie–s—ąŁ 
 

§ 4. Po rozpatrzeniu sprawy i za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza, Rada Mie–s—a  
w Strzelcach Opolskich postanawia: 

1) odrzucić w caJo`ci uwagę, o —tóre– mowa  
w § 2 pkt 1, o li—widac–ę drogi ”lanowane– na 
dziaJce nr 549ł1, –a—o nie zna–du–ącą merytorycz-

nego uzasadnienia ﾀ ”lanowana droga jest nie-

zbędna dla obsJugi —omuni—acy–ne– istnie–ące– 
zabudowy na dziaJce oznŁ nr ewidŁ gruntu 677; 

2) odrzucić w caJo`ci uwagę, o —tóre– mowa  
w § 2 pkt 2, o ”rzeznaczenie ”od zabudowę 
miesz—aniową caJe– dziaJ—i nr 698, –a—o niezgodną 
z ustaleniami "Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce 

O”ols—ie", ”oniewaw –est to obszar rolny R2  
w granicach urbanizacji i —sztaJtowania zwarte– 
zabudowy wsi, co oznacza, we teren ten mowna 
”rzeznaczyć ”od zabudowę ”o zabudowaniu ob-

szarów M2 na zasadzie —ontynuac–i, inacze– nie 
będzie to zabudowa zwarta tyl—o roz”roszona; 

3) odrzucić w czę`ci uwagę, o —tóre– mowa  
w § 2 pkt 3, o ”rzeznaczenie ”od zabudowę 
miesz—aniową dziaJ—i nr 710 ﾀ ”oza czę`cią ”rzy-

lega–ącą do drogi ﾀ –a—o niezgodną z ustaleniami 

"Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Strzelce Opol-

s—ie"Ł ŚziaJ—a zlo—alizowana –est na obszarze rol-

nym R2 w granicach urbanizacji i —sztaJtowania 
zwarte– zabudowy wsi, co oznacza, we teren ten 
mowna ”rzeznaczyć ”od zabudowę ”o zabudowa-

niu obszarów M2 na zasadzie —ontynuac–i, inacze– 
nie będzie to zabudowa zwarta tyl—o roz”roszona; 

4) odrzucić w caJo`ci uwagę, o —tóre– mowa  
w § 2 pkt 4, o do”uszczenie na dziaJ—ach  
nr 286/2 i 281 chowu i hodowli bydJa do 150-

200 ŚJP, –a—o niezgodną z ustaleniami "Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie", ponie-

waw –est to obszar miesz—aniowo - usJugowy M4 
oraz obszar korytarzy i sięgaczy e—ologicznych  
o znaczeniu lokalnym - chroniony E4; 

5) odrzucić w caJo`ci uwagę, o —tóre– mowa  
w § 2 pkt 5, o zmnie–szenie szero—o`ci ciągu 
”ieszego na dziaJce nr 174ł5, –a—o nie zna–du–ącą 
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merytorycznego uzasadnienia i negatywnie zaopi-

niowaną ”rzez Radę SoJec—ą w Grodzis—uŁ ŚziaJ—a 
ozn. nr ewid. gruntu 174/5 stanowi nierucho-

mo`ć gminnąŁ Pro”onowana zmiana utrudni ob-

sJugę —omuni—acy–ną dziaJe— 354ł2 i 355 oraz 

”ogorszy warun—i uwyt—owania budyn—u miesz-

kalnego usytuowanego w granicy ciągu ”ieszego 
na dziaJce oznŁ nr ewidŁ gruntu 351Ł 

 

§ 5. Lista nieuwzględnionych uwag oraz wy—az 
uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza zostaJ 
zaJączony do do—umentac–i formalno-prawnej planu. 

 

§ 6. Ninie–sze rozstrzygnięcie nie wywoJu–e 
s—ut—ów ”olega–ących na —onieczno`ci ”onowie-

nia czynno`ci, o —tórych mowa w art. 17 ustawy. 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr LIVł425ł10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 ”audzierni—a 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy, zapisanych w planie 

oraz o zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 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 oraz 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 i Nr 155, poz. 1043), w związ-

ku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (–ednolity te—st 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:  

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  

i Nr 116, poz. 1203, 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 173, poz. 1218,  

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

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146  

i Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 

835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620), Rada 

Miejska w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, co 

nastę”u–e:  
 

§ 1. S”osób realizac–i za”isanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

1Ł W ”lanie za”isane zostaJy nastę”u–ące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy: 
1) dwie ulice do–azdowe, dwa ciągi pieszo-

–ezdne oraz ”ięć ”laców do zawracania na za—oL-
czeniu ulic i dróg nie”rzelotowych ﾀ niezbędne 
dla obsJugi —omuni—acy–ne– istnie–ące– i planowa-

nej zabudowy; 

2) nowe odcin—i sieci wodociągowe– i sieci ka-

nalizac–i sanitarne– niezbędne dla obsJugi ”lano-

wanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w granicach terenów 3MNŁ 
2. Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie 

eta”owoŁ Wy—u” terenów ”od drogi nastą”i  
w trybie ”rze”isów z zakresu gospodarki nieru-

chomo`ciami, a realizac–a inwestyc–i ﾀ ”o”rzez 
tryb zamówieL ”ublicznychŁ 

 

§ 2. Zasady finansowania, zapisanych w pla-

nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

ne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

tródJem finansowania inwestyc–i, o —tórych mo-

wa w § 1 będą: 
1) dochody wJasne gminy, 
2) dotacje, 

3) —redyty, ”owycz—i ”referency–ne, 
4) `rod—i ”omocowe Uś, 
5) `rod—i ”rywatne (”orozumienia ”ubliczno-

prywatne). 
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