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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XXXVII/409/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KRO-

BUSZ ｦ GOSTOMIA - SOLEC, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 

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

1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Dz. U. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 

835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska w BiaJej 
przyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie w sprawie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy BiaJa, 
oraz o zasadach ich finansowania:  

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów lokalizacji farmy wia-

trowej na gruntach wsi KROBUSZ ｦ GOSTOMIA - 

SOLEC, nie będzie się wiązać z realizacją inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury komunika-

cyjnej oraz infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy. Wykonanie sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej związanej z realiza-

cją planowanej farmy wiatrowej lewy po stronie 

inwestora. Budowa i modernizacja innych sieci in-

frastruktury technicznej lewy po stronie wJa`ciwych 

o”eratorów. 
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UCHWAIA NR LIII/799/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, 

obejmującego czę`ć miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, veromskiego, SJowackiego,  
PowstaLców _ląskich, Rodziewiczówny, KrasiLskiego, źwycięstwa i PiJsudskiego uchwalonego  

UchwaJą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 

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, 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 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 

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

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

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

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

Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 

804, Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodno`ci 

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miej-

skiego gminy Nysa w zakresie obejmującym czę`ć 

miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, veromskie-

go, SJowackiego, PowstaLców _ląskich, Rodziewi-

czówny, KrasiLskiego, źwycięstwa i PiJsudskiego, 
uchwalonego UchwaJą Nr XXIII/316/08 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. 

2. Integralną czę`cią zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są zaJączniki do 

uchwaJy: 
1) nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, 

2) nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji za-

pisanych w zmianie planu inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 

wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu. 
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§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) uchwale ｦ rozumie się przez to niniejszą 

uchwaJę, 
2) planie ｦ rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaJy, 
3) przepisach odrębnych ｦ rozumie się przez to 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające 

z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu ｦ rozumie się przez to graficz-

ny zapis planu, będący zaJącznikiem do niniejszej 

uchwaJy, przedstawiony na mapie ewidencyjnej  

z elementami sytuacyjno-wysoko`ciowymi w skali 

1 : 1000, 

5) terenie ｦ rozumie się przez to obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem, 

6) funkcji podstawowej ｦ rozumie się przez to 

funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, 

która w ramach realizacji planu winna stać się do-

minującą, a wprowadzenie zagospodarowania uzu-

”eJniającego jest dopuszczalne pod warunkiem 

s”eJnienia dodatkowych uwarunkowaL, okre`lo-

nych w niniejszej uchwale, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się 

przez to przeznaczenie alternatywne, które mowna 

lokalizować na terenie niezalewnie od przeznaczenia 

podstawowego lub Jącznie z nim, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ rozu-

mie się przez to linię ograniczającą obszar od strony 

ulicy, na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-

ków oraz budowli naziemnych nie będących liniami 

”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta 

odnosi się do nowo projektowanych budynków  

i budowli; linii tej nie mogą ”rzekroczyć elementy 

zabudowy ”owywej odlegJo`ci dopuszczalnych dla 

oka”ów, gzymsów, balkonów, galerii, werand, ta-

rasów, schodów zewnętrznych itp. wedJug przepi-

sów odrębnych; ww. wymóg nie dotyczy obiektów 

i urządzeL zlokalizowanych ”oniwej poziomu istnie-

jącego terenu; dla istniejących budynków dopusz-

cza się nie”rzekraczalną linię zabudowy w licu fron-

towej `ciany budynku, 

9) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się 

przez to linię, na której musi być usytuowane co 

najmniej 80% dJugo`ci zewnętrznych `cian fronto-

wych budynków, a ”ozostaJe 20% mowe być cof-

nięte w gJąb dziaJki, 
10) dachach wielospadowych ｦ rozumie się 

przez to dachy o więcej niw dwóch ”oJaciach, 
11) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ ro-

zumie się przez to stosunek sumy powierzchni caJ-
kowitej wszystkich kondygnacji budynków istnieją-
cych i projektowanych w granicach dziaJki budow-

lanej, do powierzchni tej dziaJki, 
12) froncie dziaJki - rozumie się przez to granicę 

dziaJki budowlanej ”rzylegającą do drogi publicznej, 

z której odbywa się obsJuga komunikacyjna tej 

dziaJki lub linię równolegJą do osi drogi publicznej, 

13) urządzeniach towarzyszących ｦ rozumie się 

przez to wszelkie urządzenia techniczne i uzu”eJnia-

jące związane z danym terenem lub obiektami: 

a) elementy infrastruktury technicznej: sieci, 

”rzyJącza i urządzenia instalacyjne, w tym sJuwące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu `cieków, 
b) elementy czasowego gromadzenia i segregacji 

od”adów, 
c) elementy komunikacji wewnętrznej - drogi 

wewnętrzne, miejsca postojowe, 

d) zieleL ozdobną i urządzoną oraz oczka wodne 

o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym, 

e) obiekty maJej architektury, w tym urządzenia 

rekreacyjne i place zabaw, 

f) inne obiekty i urządzenia ”eJniące sJuwebną ro-

lę wobec przeznaczenia podstawowego lub do-

puszczalnego, 

14) usJugach ｦ rozumie się przez to wszelką 

dziaJalno`ć gos”odarczą związaną z obsJugą ludno-

`ci w dziedzinach: 

a) o`wiaty, 
b) zdrowia i opieki s”oJecznej, 
c) sportu, rekreacji i wypoczynku; 

d) kultury i rozrywki, 

e) administracji publicznej, 

f) organizacji s”oJeczno-politycznych i religijnych, 

g) handlu detalicznego i drobnego hurtu, 

h) gastronomii, 

i) rzemiosJa, 
j) finansów, ubez”ieczeL, 
k) komunikacji, Jączno`ci, 
l) dziaJalno`ci stowarzyszeL, związków, izb za-

wodowych i gospodarczych, jednostek projekto-

wych, consultingowych, instytucji gospodarczych, 

oraz innych, których ”owywsze grupy nie dotyczą 

bez”o`rednio, a mają charakter usJugi, 
15) usJugach publicznych ｦ rozumie się przez to 

funkcje terenów i obiektów realizowane caJkowicie 

lub z ”rzewagą z funduszy publicznych, które mają 

charakter usJug ogólnos”oJecznych, realizowanych 

w ramach zadaL wJasnych przez samorząd lokalny 

oraz w ramach zadaL zleconych lub wprowadzo-

nych w drodze negocjacji przez administrację rzą-
dową, 

16) usJugach komercyjnych ｦ rozumie się przez 

to dziaJalno`ci realizowane caJkowicie lub z przewa-

gą funduszy niepublicznych, 

17) usJugach uciąwliwych ｦ rozumie się przez to 

wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą, która nalewy do 

”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko, zgodnie z przepisami odręb-

nymi, 

18) usJugach nieuciąwliwych - rozumie się przez 

to wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą, która nie po-

woduje obniwenia standardów jako`ci `rodowiska 

(haJas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanie-

czyszczenie odpadami) poza terenem, do którego 
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”rowadzący dziaJalno`ć posiada tytuJ prawny, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. Okre`lenia uwyte w planie miejscowym,  

a niewymienione oraz niezdefiniowane w ust. 1 

niniejszego paragrafu nalewy rozumieć zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 
 

§ 3. Zakres ustaleL planu 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o równym przeznaczeniu lub równych 

zasadach zagospodarowania. 

2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego. 

3. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 
5. Wymagania wynikające z potrzeby ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych. 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-

budowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensyw-

no`ci zabudowy. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie ”rze”isów odrębnych. 
8. SzczegóJowe zasady oraz warunki scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy. 

10. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

11. Tereny sJuwące organizacji imprez maso-

wych. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów. 
13. Stawki procentowe, na podstawie, których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

§ 4. Obowiązujące ustalenia planu 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
”ujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym, 

2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o równym przeznaczeniu lub równych zasadach za-

gospodarowania, 

3) oznaczenia terenów o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagospodarowania, 

4) linie rozgraniczające ukJadu komunikacyjnego 

- dróg i ”laców wraz z ich oznaczeniami, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) obowiązujące linie zabudowy, 

7) granice strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

8) oznaczenia obiektów znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, objętych ochroną 

konserwatorską. 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny. 

3. Na terenie opracowania planu obowiązują 

ustalenia ”rze”isów odrębnych oraz innych obowią-
zujących decyzji. 

 

§ 5. Ogólne zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego 

1. Zasady rozgraniczania terenów o równym 

przeznaczeniu lub równych zasadach zagospodaro-

wania:  

 - dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

korektę obowiązujących linii rozgraniczających dróg 

publicznych i niepublicznych o 2 m w kawdą stronę. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nów obowiązujące na obszarze objętym planem: 

1) na obszarze objętym planem tereny sJuwące 

organizacji imprez masowych wyznacza się na tere-

nach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

ZP, US, UK/UO, 

2) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-

mowych i ogJoszeniowych w ramach systemu in-

formacji miejskiej lub zorganizowanego systemu 

reklam komercyjnych jedynie na terenach przestrze-

ni publicznej, 

3) dopuszcza się umiejscawianie na budynkach  

i ogrodzeniach posesji tablic informacyjnych insty-

tucji lub szyldów dot. dziaJalno`ci usJugowej w da-

nym obiekcie, z zachowaniem walorów estetycz-

nych obiektu, 

4) zachowanie, odtworzenie i uzu”eJnienie za-

drzewieL (w tym sz”alerów zieleni wysokiej),  

z dopuszczeniem likwidacji ro`lin, jeweli wynika ona 

z ochrony przyrody, zapewnienia bez”ieczeLstwa 

lub z kolizji z lokalizacją projektowanych ulic i pla-

ców oraz usJug publicznych; 

5) dopuszcza się utworzenie nowych ciągów zie-

leni izolacyjnej wzdJuw drogi gJównej - ul. Zwycię-
stwa. 

3. Zasady sytuowania zabudowy obowiązujące 

na obszarze objętym planem: 

1) na terenach, dla których na rysunku planu nie 

wskazano linii zabudowy, ustala się dla nowej za-

budowy minimalną odlegJo`ć: 
a) od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic gJów-

nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KD(G) ｦ 25 m, 

b) od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic zbior-

czych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KD(Z) ｦ 12 m, 

c) od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic lokal-

nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KD(L) ｦ 10 m, 

d) od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic dojaz-

dowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KD(D) ｦ 6 m, 
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e) od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic pieszo-

jezdnych i ciągów pieszych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami KPJ i KP ｦ 5 m, 

f) od zewnętrznych krawędzi wód `ródlądo-

wych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

WS ｦ 4 m, 

2) dla istniejących budynków zlokalizowanych  

w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci okre`lone po-

wywej dopuszcza się nie”rzekraczalną linię zabudo-

wy w licu frontowej `ciany budynku, 

3) dla zabudowy uzu”eJniającej na terenach za-

inwestowanych, bez wyznaczonej nieprzekraczalnej 

linii zabudowy, obowiązują przepisy odrębne, 
4) dopuszcza się sytuowanie budynku bez otwo-

rów okiennych lub drzwiowych w odlegJo`ci 1,5 m 

od granicy lub bez”o`rednio przy granicy z sąsied-

nią dziaJką budowlaną, zgodnie z przepisami odręb-

nymi i pod warunkiem, we na sąsiedniej dziaJce będą 

lokalizowane budynki o tej samej funkcji, 

5) w pasie terenu ”omiędzy linią zabudowy, a li-

nią rozgraniczającą ulicy nalewy lokalizować: 
a) ogrodzenia, 

b) zadaszone i osJonięte miejsca na pojemniki na 

odpady, 

c) utwardzone wjazdy na teren dziaJki, doj`cia 

do budynku oraz czasowe miejsca postojowe, 

d) zieleL o charakterze ozdobnym i izolacyjnym, 

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4. Dopuszcza się na terenach usJugowych i zie-

leni urządzonej lokalizację tymczasowych obiektów 

plenerowych sJuwących obsJudze imprez kultural-

nych, handlowych i sportowych. 

5. Na obszarze objętym planem ustala się jako 

tereny przestrzeni publicznych tereny dróg publicz-

nych oznaczone symbolami KD(G), KD(Z), KD(L), 

KD(D), KDPJ, wzdJuw których dopuszcza się lokali-

zację ogrodzenia przy zachowaniu nastę”ujących 

warunków: 
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogro-

dzeL wzdJuw dróg publicznych winny charakteryzo-

wać się wzajemnie dostosowanymi formami i wy-

soko`ciami ogrodzeL ”oszczególnych posesji, 

2) lokalizację wszelkich obiektów niebędących 

technicznymi elementami wy”osawenia pasa dro-

gowego, a w szczególno`ci ”asów zieleni izolacyj-

nej, obiektów maJej architektury, elementów rekla-

mowych i informacyjnych oraz urządzeL technicz-

nych nalewy uzgadniać z wJa`ciwym zarządcą drogi. 

 

§ 6. Ogólne zasady rozwoju infrastruktury tech-

nicznej 

1. Liniowe elementy infrastruktury technicznej 

na terenach zabudowanych nalewy sytuować pod 

ziemią, w liniach rozgraniczających ulic (z wyJącze-

niem jezdni) po uzgodnieniu z ich zarządcami. 
2. Na terenach niezabudowanych nalewy lokali-

zować infrastrukturę techniczną niezwiązaną z po-

trzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu 

drogowego poza pasem drogowym (w miejscach 

gdzie istnieje taka mowliwo`ć). 
3. W sytuacjach uzasadnionych względami 

technicznymi bądu względami bez”ieczeLstwa, 
dopuszcza się prowadzenie napowietrznych i pod-

ziemnych sieci infrastruktury poza liniami rozgrani-

czającymi ulic, pod warunkiem zachowania ustaleL 

”rze”isów odrębnych i po uzgodnieniu z wJa`cicie-

lami terenów. 
4. Prowadzenie odcinków sieci poza liniami roz-

graniczającymi ulic, w uzgodnieniu z wJa`cicielami 
nieruchomo`ci, wymaga formalno-prawnego usta-

lenia zasad dostę”no`ci w sytuacjach awaryjnych 

lub w celu modernizacji sieci. 

5. W obszarze objętym planem dopuszcza się 

lokalizację wolnostojących stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV wraz z drogami dojazdowymi, na 

zasadach okre`lonych w przepisach odrębnych. 
6. Realizacja ukJadu komunikacyjnego powinna 

obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia 

technicznego. 

7. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza 

się: 
1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach okre`lonych w przepisach odręb-

nych, w oparciu o s”orządzone dokumentacje tech-

niczne, uzgodnione z zarządcami ulic, 

2) wydzielanie dziaJek na nowe tereny infrastruk-

tury, 

3) lokalizację budowli i urządzeL obsJugi komuni-

kacji zbiorowej, w tym ”rzystanków i zatok autobu-

sowych, 

4) lokalizację `ciewek rowerowych, 

5) lokalizację miejsc postojowych uzgodnionych 

z zarządcami ulic. 

8. Inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia 

w cie”Jo, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć tele-

komunikacyjną, odprowadzania `cieków oraz lokali-

zacji urządzeL technicznych wymagają uzgodnienia 

z zarządcami sieci. 

9. Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej mogą ”odlegać likwidacji, modernizacji  

i rozbudowie. 

 

§ 7. ObsJuga obszaru objętego planem w zakre-

sie zaopatrzenia w wodę 

1. Na obszarze objętym planem wyznaczono te-

reny sJuwące zaopatrywaniu w wodę, oznaczone na 

rysunku planu symbolem W. 

2. Ustala się zaopatrzenie dla celów socjalno-

bytowych, usJugowych i ”rzeciw”owarowych po-

przez odcinki istniejącego i projektowanego syste-

mu wodociągowego na warunkach okre`lonych 

przez zarządcę sieci. 

3. Ustala się wymianę odcinków sieci wodocią-
gowej, które ze względu na zbyt maJe przekroje lub 

zJy stan techniczny nie ”ozwalają na dostawę wody 

(w odpowiedniej ilo`ci i odpowiednim ci`nieniu) do 

terenów objętych planem. 
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4. Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wodo-

ciągowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami towa-

rzyszącymi (hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze) 
na terenach zabudowanych lub przewidzianych do 

zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5. Ustala się strefy ochrony bez”o`redniej ujęcia 

wód, w granicach dziaJek oznaczonych na rysunku 

planu, w których zabrania się robót i czynno`ci 
”owodujących zmniejszenie ”rzydatno`ci ujmowa-

nej wody lub wydajno`ci ujęcia, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. 
 

§ 8. ObsJuga obszaru objętego planem w zakre-

sie gospodarki `ciekowej 
1. Ustala się odprowadzanie `cieków bytowych, 

komunalnych i ”rzemysJowych oraz wód opado-

wych i roztopowych do miejskiego systemu kanali-

zacji. 

2. Dla terenów nieskanalizowanych przewiduje 

się rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

3. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczysz-

czonych `cieków do gruntu, wód powierzchnio-

wych oraz podziemnych. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji bezod”Jywowych 

zbiorników na nieczysto`ci ”Jynne na terenach ska-

nalizowanych. 

5. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczo-

wej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do istniejących elementów odwod-

nienia terenu, poprzez stosowanie urządzeL sJuwą-
cych oczyszczaniu, po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

6. Ustala się obowiązek wstę”nego oczyszcze-

nia i odprowadzania do kanalizacji deszczowej wód 

opadowych i roztopowych ”ochodzących z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni 

w tym dróg i ”arkingów, narawonych na skawenie 

substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, 

zgodnie z przepisami odrębnymi oraz warunkami 

okre`lonymi przez zarządcę sieci. 

 

§ 9. ObsJuga obszaru objętego planem w zakre-

sie gospodarki odpadami 

Ustala się obowiązek gromadzenia i utylizacji 

staJych od”adów bytowo-gospodarczych zgodnie  

z ”rzyjętym na terenie gminy planem gospodarki 

odpadami oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,  
a w szczególno`ci: 

1) nalewy gromadzić staJe odpady w szczelnych 

pojemnikach zlokalizowanych przy posesjach, przy 

zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zor-

ganizowane wysypisko od”adów komunalnych, 

2) zabrania się umieszczania zuwytego s”rzętu 

Jącznie z innymi odpadami, 

3) miejsca na pojemniki i kontenery sJuwące do 

czasowego gromadzenia od”adów staJych nalewy 

osJonić ogrodzeniem ”eJnym lub wywo”Jotem  

o wysoko`ci co najmniej 1,5 m, 

4) nalewy wyznaczyć miejsca segregacji odpa-

dów staJych na terenach publicznych. 

§ 10. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie zaopatrzenia w cie”Jo 

1. Ustala się nakaz wykorzystywania nieuciąwli-
wych uródeJ cie”Ja (energii elektrycznej, gazu, oleju 

o”aJowego lub innych ekologicznych uródeJ energii 

cieplnej), s”eJniających wymagania ”rze”isów od-

rębnych. 
2. Ustala się nakaz stosowania urządzeL grzew-

czych o wysokiej s”rawno`ci i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeL. 
3. W przypadku zorganizowanego systemu 

ogrzewania ustala się rozprowadzenie cie”Ja po-

przez podziemne sieci cie”Jownicze. 
 

§ 11. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie zaopatrzenia w gaz 

1. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez odcinki 

istniejącego i projektowanego systemu rozdzielcze-

go. 

2. Rozbudowa, przebudowa oraz remont roz-

dzielczej sieci gazowej na terenach istniejącego  

i nowego zainwestowania powinna ”rzebiegać we-

dJug technicznych warunków ”rzyJączenia, uzgod-

nionych przez zarządcę sieci. 

3. Dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej 

”omiędzy liniami rozgraniczającymi dróg i ulic  

a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w przypad-

ku braku mowliwo`ci zlokalizowania sieci w obrębie 

linii rozgraniczających dróg i ulic. 

4. Dopuszcza się realizację sieci gazowej jako 

towarzyszącej inwestycjom na terenach dziaJek 

wJasno`ciowych inwestorów. 
5. Prowadzenie odcinków sieci poza liniami roz-

graniczającymi ulic, w uzgodnieniu z wJa`cicielami 
nieruchomo`ci, wymaga formalno-prawnego usta-

lenia zasad dostę”no`ci w sytuacjach awaryjnych 

lub w celu modernizacji sieci. 

 

§ 12. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

1. Dla zasilania terenów nowego zainwestowa-

nia ustala się rozbudowę i budowę kablowej sieci 

elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-

nicznymi. z zachowaniem normatywnych odlegJo`ci 
od budynków i innych sieci infrastruktury podziem-

nej i napowietrznej, w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic, poza pasem jezdni, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 
2. Dopuszcza się kablowanie istniejących odcin-

ków sieci napowietrznych w rejonach intensywnej 

istniejącej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą 

sieci. 

3. Dopuszcza się remont, ”rzebudowę lub likwi-

dację istniejących stacji transformatorowych. 

4. Dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 

transformatorowych typu wiewowego lub kontene-

rowego, z wykluczeniem stacji sJu”owych, zlokali-

zowanych na terenie wJasnym inwestora lub na 

terenach innych nieruchomo`ci w uzgodnieniu z ich 
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wJa`cicielami, po formalnym ustaleniu zasad do-

stę”no`ci terenu, w celu zapewnienia dojazdu do 

urządzeL elektroenergetycznych. 

5. W przypadku zaistnienia ewentualnych kolizji 

projektowanych obiektów z urządzeniami elektro-

energetycznymi dopuszcza się zmianę przebiegu 

funkcjonujących odcinków sieci lub ich kablowanie; 

wszelkie przebudowy sieci elektroenergetycznej 

będą realizowane na koszt inicjatora zmian, w opar-

ciu o warunki przebudowy i uzgodnienie z zarządcą 

sieci. 

6. Ustala się strefy techniczne ograniczonego 

uwytkowania wzdJuw przebiegu napowietrznej linii 

elektroenergetycznej - pasy wolne od zabudowy  

i zadrzewienia umowliwiające eks”loatację sieci  

z uwzględnieniem dojazdu: 

1) wzdJuw linii napowietrznej 15 kV - 16 m  

(2 x 8 m po obu stronach od osi linii), 

2) wzdJuw linii napowietrznej 0,4 kV - 6 m  

(2 x 3 m po obu stronach od osi linii), 

3) dla stacji transformatorowych ｦ pas terenu  

o szeroko`ci 1,5 m wokóJ obrysu stacji, 

4) w przypadku skablowania linii `redniego na-

”ięcia, ustalenia pkt 1 i 2 tracą moc. 

 

§ 13. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną 

1. Dopuszcza się rozbudowę kablowych prze-

wodów telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami o lokalizacji sieci oraz technicznymi 

warunkami ”rzyJączenia o”eratorów. 
2. Ustala się wymóg lokalizowania sieci teleko-

munikacji w kanaJach. 
 

§ 14. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie melioracji 

1. Na terenie objętym planem ustala się obowią-
zek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci 

drenarskiej z mowliwo`cią jej przebudowy. 

2. Dopuszcza się zmianę przebiegu cieków wod-

nych, ”rzebiegających przez ”oszczególne tereny. 

3. Przed ”rzystą”ieniem do prac w obrębie sieci 

urządzeL melioracji szczegóJowych nalewy sporzą-
dzić dokumentację techniczną, zawierającą s”osób 

jej odbudowy. 

4. WzdJuw cieków wodnych ustala się obowią-
zek: 

1) wyznaczenia ”asów ochronnych o szeroko`ci 
minimum 3 m od brzegów cieków w celu umowli-
wienia administratorowi prowadzenia robót kon-

serwatorskich i remontowych; 

2) zachowania stref wolnych od zainwestowa-

nia, o minimalnej szeroko`ci 4 m od brzegów cie-

ków, w których obowiązuje zakaz lokalizacji ogro-

dzeL i zieleni wysokiej. 

5. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, do-

puszcza się lokalizację obiektów oraz urządzeL hy-

drotechnicznych i melioracyjnych. 

§ 15. ObsJuga obszaru objętego planem w za-

kresie miejsc parkingowych 

1. Ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-

wych dla nowo”owstających obiektów: 
1) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ｦ 

1 miejsca postojowe (lub garaw) na kawdy lokal 

mieszkalny; 

2) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

2 miejsce postojowe (lub garaw) na kawdy budynek 

mieszkalny; 

3) dla obiektów administracyjnych ｦ 1 miejsce 

postojowe na kawde 50 m2 powierzchni uwytkowej; 
4) dla obiektów handlowych i gastronomicznych 

ｦ 1 miejsce postojowe na kawde 50 m2 powierzchni 

uwytkowej; 
5) dla hoteli, ”ensjonatów ｦ 1 miejsce postojo-

we na kawde 2 Jówka; 
6) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych ｦ  

1 miejsce postojowe na kawdych 10 uwytkowników; 
7) dla obiektów kultury i kultu religijnego ｦ  

1 miejsce postojowe na kawdych 10 uwytkowników; 
8) dla obiektów ochrony zdrowia ｦ 1 miejsce 

postojowe na kawde 65 m2 powierzchni uwytkowej; 
9) dla obiektów o`wiaty i opieki nad dziećmi ｦ  

1 miejsce postojowe na kawdych 10 zatrudnionych; 

10) dla skJadów, magazynów oraz zakJadów 

produkcyjnych ｦ 1 miejsce postojowe na kawdych  

5 zatrudnionych; 

11) dla obiektów uwyteczno`ci publicznej -  

1 miejsce postojowe dla osoby nie”eJnos”rawnej na 

kawde 10 miejsc. 

2. Ustala się obowiązek wyznaczenia miejsc 

parkingowych w granicach nieruchomo`ci, na której 
jest realizowana inwestycja lub w liniach rozgrani-

czających dróg otaczających teren inwestycji, po 

uzgodnieniu z zarządcą dróg. 
 

§ 16. Zasady zagospodarowania terenów  

i obiektów ”odlegających ochronie konserwatorskiej 

1. Na obszarze objętym planem, na osiedlu wie-

wowców przy ul. PiJsudskiego, zlokalizowane jest 

chronione archeologiczne stanowisko nr 7 w miej-

scowo`ci Nysa; nr 28 na obszarze AZP 94-31 - `lad 

osadnictwa ”óuno`redniowiecznego; luune znalezi-

sko grota welaznego wJóczni przechowywane  

w muzeum w Nysie. 

2. W obrębie stanowiska archeologicznego 

wszelkie dziaJania inwestycyjne nalewy uzgadniać  

z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków. 

3. W przypadku odkryć archeologicznych pod-

czas prowadzenia robót budowlanych, roboty te 

nalewy wstrzymać i ”owiadomić Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków. 
4. Na obszarze objętym planem ochronie kon-

serwatorskiej ”odlegają obiekty ujęte w Gminnej 

Ewidencji źabytków: 
1) ko`cióJ parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej 

przy ul. M. Rodziewiczówny 1; (nr karty 350), 
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2) dom mieszkalny przy ul. J. ŚJugosza 7;  

(nr karty 196), 

3) dom mieszkalny przy ul. J. FaJata 2; (nr kar-

ty 202), 

4) studnia przy ul. Lelewela 7; (nr karty 241), 

5) dom mieszkalny przy ul. Prusa 3; (nr karty 

348), 

6) dom (siedziba PGK ｬśKOMｬ) przy ul. PiJsud-

skiego 32; (nr karty 308), 

7) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza 3; 

(nr karty 366), 

8) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza 5; 

(nr karty 367), 

9) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza 9; 

(nr karty 368), 

10) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza 14; 

(nr 369), 

11) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza  

18-20-22-24; (nr karty 370), 

12) dom mieszkalny przy ul. H. Sienkiewicza  

30-32; (nr karty 371), 

5. Dla obiektów objętych ochroną konserwator-

ską przy przebudowie, rozbudowie i remoncie ele-

wacji obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zachowanie dotychczasowych granic dziaJek, 
2) zachowanie proporcji gabarytów budynku, 

formy dachu i stolarki okiennej, 

3) zachowanie formy dachu i stosowanie da-

chówki ceramicznej w kolorze czerwonym, 

4) dopuszczenie dachów ”Jaskich w budynkach 

gospodarczych, 

5) stosowanie cokoJów tynkowanych, 

6) stosowanie na elewacjach kolorów w odcie-

niach brązu, bewu i szaro`ci lub kolorystyki pierwot-

nej. 

6. W granicach wyznaczonej na rysunku planu 

strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej ustala się: 
1) zachowanie historycznego ukJadu urbani-

stycznego i charakteru zabudowy, 

2) utrzymanie podstawowych elementów roz-

planowania i kompozycji przestrzennej, 

3) wymóg dostosowania nowej zabudowy do 

historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

skali i formy oraz kolorystyki zabudowy, przy zaJo-

weniu harmonijnego ws”óJistnienia elementów kom-

pozycji historycznej i ws”óJczesnej, 
4) uzu”eJnienie luk w zabudowie z utrzymaniem 

skali zabudowy, 

5) zachowanie ogrodzeL wokóJ obiektów lub ze-

s”oJów, 
6) zachowanie zieleni zabytkowej, 

7) wymóg modernizacji technicznej obiektów  

o warto`ciach kulturowych, z dostosowaniem 

ws”óJczesnej funkcji do historycznej warto`ci 
obiektów, 

8) obowiązek uzgodnienia z Opolskim Woje-

wódzkim Konserwatorem źabytków dziaJaL inwe-

stycyjnych w zakresie: 

a) prowadzenia prac ziemnych, 

b) ”rzeksztaJcenia w obrębie bryJy i formy obiek-

tów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
c) lokalizacji nowych obiektów w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej, 

d) prac ”ielęgnacyjnych w zaJoweniach parko-

wych, w tym wycinka i nasadzenia zieleni. 

 

§ 17. Zasady zagospodarowania wynikające  

z potrzeby ochrony `rodowiska przyrodniczego oraz 

”rze”isów odrębnych 

1. Obszar objęty planem znajduje się w obrębie 

GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

"Subzbiornik Nr 338 Paczków-Niemodlinｬ, stano-

wiącego obszar wysokiej ochrony wód podziem-

nych oraz w obszarze ochrony wód powierzchnio-

wych zlewni rzeki Nysy KJodzkiej. 
2. Na terenie objętym planem obowiązują, wyni-

kające z ”rze”isów odrębnych, zakazy, nakazy  

i ograniczenia dotyczące uwytkowania gruntów  

w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ wody 

pitnej dla miasta WrocJawia ustanowionej Śecyzją 

Urzędu Wojewódzkiego we WrocJawiu nr RLS gw.I-

053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r. 

3. Na terenie objętym planem ustala się: 
1) ograniczenie uciąwliwo`ci prowadzonej dzia-

Jalno`ci w zakresie emisji haJasu, wibracji, zanie-

czyszczeL powietrza, substancji zJowonnych oraz 

niejonizującego promieniowania elektromagnetycz-

nego do granic wJasno`ci terenu, do którego pro-

wadzący dziaJalno`ć ma tytuJ prawny, za wyjątkiem 

dróg publicznych, związanych z nimi urządzeL oraz 

obiektów, a takwe sieci infrastruktury wodociągo-

wej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej  

i telekomunikacyjnej, 

2) realizacja planowanych ”rzedsięwzięć mogą-
cych zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaJywać 

na `rodowisko wymaga przeprowadzenia ”ostę”o-

wania w sprawie oceny oddziaJywania na `rodowi-

sko wg ”rze”isów odrębnych, 
3) obowiązek wykonania nawierzchni terenów 

komunikacji i ”arkingów w s”osób uniemowliwiający 

przenikanie zanieczyszczeL ropopochodnych i che-

micznych do ”odJowa i wód gruntowych; w przy-

padku wystę”owania ww. zagroweL na terenach 

czę`ciowo utwardzonych lub nieutwardzonych 

ustala się obowiązek zabezpieczenia `rodowiska 

gruntowo - wodnego przed infiltracją zanieczysz-

czeL, 
4) przy realizacji obiektów budowlanych i zago-

spodarowaniu terenu nalewy ograniczyć prace niwe-

lacyjne terenu do niezbędnego minimum, by za-

chować naturalne jego uksztaJtowanie; 
5) przed ”odjęciem dziaJalno`ci na obszarach 

wyznaczonych w planie ustala się obowiązek zdję-
cia warstwy ”róchniczej z czę`ci przeznaczonej pod 

obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, 

a nastę”nie odpowiednie jej zagospodarowanie. 
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4. Jako tereny ”odlegające ochronie przed haJa-

sem, zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się 

tereny oznaczone symbolami: 

1) MW - jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

2) MN - jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

3) MW/U, U/MN - jako tereny mieszkaniowo ｦ 

usJugowe, 
4) U15 - jako tereny domów opieki s”oJecznej. 
 

§ 18. Ogólne zasady oraz standardy ”odziaJu te-

renów na dziaJki przeznaczone pod zabudowę 

1. W ramach planu miejscowego nie wyznacza 

się terenów objętych ”ostę”owaniem scalania  

i wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 
2. Dopuszcza się scalenie i wtórny ”odziaJ dzia-

Jek lub zes”oJów dziaJek budowlanych, których 

ksztaJt, wielko`ć, struktura wJasno`ciowa, dostęp-

no`ć do dróg publicznych i infrastruktury, utrudnia 

ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodnie  

z ustaleniami planu. 

3. W zakresie dostę”no`ci nowych dziaJek prze-

znaczonych pod zabudowę na terenie objętym pla-

nem ustala się: 
1) obowiązek wykonywania ”odziaJów w spo-

sób za”ewniający dostę” do ulicy publicznej klasy 

pieszo-jezdnej lub dojazdowej w rozumieniu przepi-

sów odrębnych; 
2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

dostę” do ulicy publicznej klasy wywszej niw pieszo-

jezdna lub dojazdowa, pod warunkiem uzgodnienia 

z zarządcą. 
4. W zakresie ”arametrów wielko`ciowych no-

wych dziaJek przeznaczonych pod zabudowę na 

terenie objętym planem ustala się: 
1) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) w zabudowie wolnostojącej ｦ 20 m, 

b) w zabudowie bliuniaczej ｦ 16 m, 

c) w zabudowie szeregowej ｦ 8 m; 

2) dopuszcza się odstę”stwo dla dziaJek skraj-

nych i narownych, o ksztaJtach nieregularnych lub 

wymuszonych przez warunki terenowe; 

3) wielko`ci dziaJek budowlanych dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) w zabudowie wolnostojącej ｦ 800 m² - 1000 m², 
b) w zabudowie bliuniaczej - 650 m² - 800 m², 
c) w zabudowie szeregowej - 500 m² - 650 m², 
d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni dziaJek, o których mowa ”owywej, o nie 

więcej niw 10%, 

e) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogowego ustala się na 70° - 90°, z dopusz-

czeniem odstę”stw w miejscach Juków dróg lub 

zakoLczeL dojazdów, 
f) zakazuje się dokonywania wtórnego ”odziaJu 

dziaJek, o ile ustalenia RozdziaJu 2 uchwaJy nie sta-

nowią inaczej; 

4) minimalne wielko`ci dziaJek nie obowiązują  

w przypadku dokonywania ”odziaJów pod drogi, 

ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej oraz ”odziaJów mających na celu po-

większenie dziaJek macierzystych, 

5) minimalne wielko`ci dziaJek nie obowiązują  

w przypadku dokonywania ”odziaJów mających na 

celu uregulowanie spraw wJasno`ciowych związa-

nych z istniejącą zabudową. 
 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 19.1. MW 1 - 11 - przeznaczenie podstawowe 

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

o wysokiej intensywno`ciŁ 
2. Na rysunku planu oznaczono stanowisko ar-

cheologiczne, dla którego nalewy uwzględnić zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

przedstawione w § 16. 

3. Na terenie MW 10 (dla dziaJki nr 91/4) do-

puszcza się pozostawienie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-

usJugowej, z mowliwo`cią przebudowy, rozbudowy  

i nadbudowy. 

4. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi nieuciąwliwe ｦ wolnostojące lub lokali-

zowane w przyziemiach lub parterach budynków 

mieszkalnych (uzu”eJniająca funkcja usJugowa nie 

mowe ”rzekraczać 20% powierzchni uwytkowej 
istniejących mieszkaL), 

3) wyklucza się mowliwo`ć uzu”eJnienia terenów 

nową funkcją mieszkaniową. 
5. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku zagospodarowania uzu”eJniają-
cego w postaci usJug ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników sta-

Jych i ”rzebywających okresowo, zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 15, 

2) w przypadku zagospodarowania uzu”eJniają-
cego w postaci zabudowy garawowej dopuszcza się 

wyJącznie garawe dla samochodów osobowych lub 

”ojazdów jedno`ladowych, trwale związane z grun-

tem i ”osiadające ujednolicone gabaryty i formę 

architektoniczną, których lokalizację nalewy przewi-

dzieć w projekcie zagospodarowania terenu, 

3) w przypadku rozbudowy, przebudowy i in-

nych robót budowlanych w zabudowie istniejącej 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

4) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 
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5) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 30%. 

 

§ 20.1. MW 12 - 19 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej o `redniej intensywno`ciŁ 
2. Na rysunku planu oznaczono granice strefy 

"B" ochrony konserwatorskiej, w której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 16. 

3. Na terenie MW 18 dopuszcza się dokonywa-

nie wtórnego ”odziaJu dziaJek w celu uregulowania 

spraw wJasno`ciowych związanych z istniejącą 

zabudową. 
4. Na terenie MW 16 dopuszcza się zachowanie 

istniejącej funkcji usJugowej bez mowliwo`ci rozbu-

dowy. 

5. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi nieuciąwliwe w przyziemiach lub parte-

rach budynków mieszkalnych (uzu”eJniająca funkcja 

usJugowa nie mowe ”rzekraczać 20% powierzchni 

uwytkowej mieszkaL). 
6. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się dokonywania wtórnego ”odziaJu 

dziaJek, 
2) w przypadku zagospodarowania uzu”eJniają-

cego w postaci usJug ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników sta-

Jych i ”rzebywających okresowo, zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 15, 

3) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od 9 m 

do 15 m, 

4) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

mieszkaniowej do 4 Jącznie z poddaszem uwytko-

wym, 

5) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

6) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

7) w przypadku rozbudowy, przebudowy i in-

nych robót budowlanych w zabudowie istniejącej 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

8) w przypadku rozbudowy zabudowy istniejącej 
ustala się utrzymanie dotychczasowej bryJy i formy 

obiektów z dopuszczeniem lokalizacji tarasów, po-

chylni i ”odjazdów, 
9) ustala się wskaunik intensywno`ci zabudowy 

między 0,40 a 0,60, 

10) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%, 

11) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 21.1. MW 20 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny nowej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej o `redniej intensywno`ciŁ 
2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi nieuciąwliwe w przyziemiach lub parte-

rach budynków mieszkalnych (uzu”eJniająca funkcja 

usJugowa nie mowe ”rzekraczać 20% powierzchni 

uwytkowej mieszkaL). 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia niewykorzystana pod lokalizację 

projektowanych budynków i niezbędną komunikację 

wewnętrzną powinna być zagospodarowana ziele-

nią urządzoną, z wykorzystaniem w maksymalnym 

stopniu istniejącego drzewostanu, 

2) ustala się dla caJego terenu ujednolicone ga-

baryty i formę architektoniczną zabudowy mieszka-

niowej i uzu”eJniającej; nowa zabudowa powinna 

nawiązywać do sąsiadującej zabytkowej, zabudowy 

wielorodzinnej pod względem wysoko`ci, ilo`ci 
kondygnacji i ”oJaci dachowych oraz formy da-

chów, w tym ich kątów nachylenia oraz materiaJu  

i kolorystyki ich pokrycia, 

3) ustala się kolorystykę elewacji w odcieniach 

brązów i szaro`ci oraz kolorów jasnych rozbielo-

nych; elementy kamienne w kolorze naturalnym, 

4) wielko`ć dziaJki dla jednego budynku miesz-

kalnego od 1200 do 1500 m2, 

5) ilo`ć mieszkaL w jednym budynku od 4 do 6, 

6) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od  

9 do 15 m, 

7) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy mieszkaniowej do 4 Jącznie z poddaszem 

uwytkowym, 
8) wysoko`ć zabudowy garawowej nie większa 

niw 4 m, 

9) ustala się wskaunik intensywno`ci zabudowy 

między 0,40 a 0,60, 

10) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%, 

11) dopuszcza się awurowe formy grodzenia 

dziaJek, maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony 

terenów przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym peJ-
nej podbudowy 0,5 m, 

12) w przypadku zagospodarowania uzu”eJniają-
cego w postaci zabudowy garawowej dopuszcza się 

wyJącznie zes”óJ garawy dla samochodów osobo-

wych, których lokalizację nalewy ”rzewidzieć  

w projekcie zagospodarowania terenu, 

13) w przypadku zagospodarowania uzu”eJniają-
cego w postaci usJug ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników sta-
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Jych i ”rzebywających okresowo, zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 15. 

 

§ 22. 1. MW/U 1 do MW/U 4 - przeznaczenie 

podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z zabudową usJugową o `redniej 
intensywno`ci, w ramach której dopuszcza się loka-

lizację budynków usJugowych i mieszkalno - usJu-

gowych. 

2. Na terenach od MW/U 2 do MW/U4 zakazuje 

się dokonywania wtórnego ”odziaJu dziaJek. 
3. Na terenie MW/U4 (dla dziaJki nr 22 KM 44) 

dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną o wysoko`ci od 8 m do 12 m wraz z doko-

nywaniem wtórnego ”odziaJu dziaJki. 
4. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi nieuciąwliwe w obiektach wolnostoją-

cych. 

5. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
2) w przypadku zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej i usJugowej ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników sta-

Jych i ”rzebywających okresowo, zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 15, 

3) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach zbiorczych KD(Z) nalewy organizować 

wjazdy na drogi niwszych klas, 

4) ustala się wysoko`ć nowej zabudowy usJu-

gowej i mieszkaniowo - usJugowej od 9 m do 15 m, 

5) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej i mieszkaniowo - usJugowej od  

2 do 4, w tym poddasze uwytkowe, 
6) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

7) w nowej zabudowie usJugowej i mieszkanio-

wo - usJugowej ustala się dachy dwu lub wielospa-

dowe o spadkach od 35° do 45°, w ukJadzie sy-

metrycznym, 

8) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

9) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

10) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy nie większy niw 0,8, 

11) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 30%, 

12) dopuszcza się awurowe formy grodzenia 

dziaJek, maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony 

terenów przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym peJ-
nej podbudowy 0,5 m. 

 

§ 23.1. MN 1 do MN 9 - przeznaczenie podsta-

wowe tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się urządzenia 

towarzyszące. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej od 

8 m do 10 m, 

2) szeroko`ć elewacji frontowej nie więcej niw 
16 m, 

3) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy mieszkaniowej do 2, w tym poddasze uwyt-

kowe, 

4) w nowej zabudowie mieszkaniowej ustala się 

dachy dwuspadowe o spadkach od 35° do 45°, 
symetryczne, bez naczóJków, 

5) nie dopuszcza się stosowania na elewacjach 

kolorów jaskrawych, 

6) lokalizacja zabudowy gospodarczej w gJębi 
dziaJki, 

7) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

8) ustala się pokrycie dachów dachówką cera-

miczną lub materiaJem dachówko”odobnym w kolo-

rze ceglastym, 

9) ustala się wskaunik intensywno`ci zabudowy 

nie większy niw 0,30, 

10) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 50%, 

11) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 24.1. MN 10 do MN 93 - przeznaczenie pod-

stawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej, bliuniaczej lub szeregowej. 

2. Na rysunku planu oznaczono granice strefy 

"B" ochrony konserwatorskiej, w której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 16. 

3. Na terenie MN 19 dopuszcza się ”owiększe-

nie istniejących, zainwestowanych dziaJek budow-

lanych w celu polepszenia warunków zabudowy  

i doprowadzenia ich ”arametrów do wymagaL 

zgodnie z §18. 
4. Na terenie MN 59 dopuszcza się zachowanie 

istniejącej funkcji usJugowej bez mowliwo`ci rozbu-

dowy. 

5. Dla terenów tych dopuszcza się urządzenia 

towarzyszące. 
6. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 
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1) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

2) wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej od 

8 m do 12 m, 

3) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy mieszkaniowej do 3, w tym poddasze uwyt-

kowe, 

4) w nowej zabudowie mieszkaniowej ustala się 

dachy dwu lub wielospadowe o spadkach od 30° 

do 45°, w ukJadzie symetrycznym, 

5) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

6) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

7) dopuszcza się mowliwo`ć rozbudowy, w tym 

zwiększenie powierzchni zabudowy istniejących 

budynków, 
8) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

9) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 0,5, 

10) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%. 

11) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 25.1. U/MN 1 do U/MN 9 ｦ przeznaczenie 

podstawowe - tereny usJug komercyjnych z zabu-

dową mieszkaniową jednorodzinną, w ramach któ-
rej dopuszcza się lokalizację budynków usJugowych 

i mieszkalno-usJugowych. 
2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku zabudowy mieszkalno-usJugowej 
i usJugowej ustala się obowiązek wydzielenia  

w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc postojo-

wych dla samochodów uwytkowników staJych  

i ”rzebywających okresowo, zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 15, 

2) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

3) ustala się wysoko`ć nowej zabudowy usJu-

gowej i mieszkaniowo-usJugowej od 8 m do 12 m, 

4) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej i mieszkaniowo-usJugowej od 2 do 

4 w tym poddasze uwytkowe, 

5) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

6) w nowej zabudowie usJugowej i mieszkanio-

wo-usJugowej ustala się dachy dwu lub wielospa-

dowe o spadkach od 35° do 45°, w ukJadzie sy-

metrycznym, 

7) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

8) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

9) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 0,7, 

10) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 20%, 

11) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 26.1. U 1 do U 14 ｦ przeznaczenie podsta-

wowe - tereny usJug komercyjnych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się urządzenia 

towarzyszące. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w § 15, 

2) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
3) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

4) wysoko`ć nowej zabudowy usJugowej ｦ nie 

większa niw 12 m, 

5) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej od 1 do 3, 

6) w nowej zabudowie usJugowej ustala się da-

chy dwu lub wielospadowe o spadkach od 35° do 

45°, w ukJadzie symetrycznym, 

7) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe; 

8) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

9) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 
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10) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy nie większy niw 1,0, 

11) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 10%, 

12) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 27.1. U 15 - przeznaczenie podstawowe - te-

ren usJug zdrowia - hospicjum. 

2. Dla terenu tego dopuszcza się urządzenia to-

warzyszące. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w § 15, 

2) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
3) wysoko`ć nowej zabudowy usJugowej ｦ nie 

większa niw 9 m, 

4) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej od 1 do 3, 

5) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej ｦ nie większa niw 4 m, 

6) w nowej zabudowie usJugowej ustala się da-

chy dwu lub wielospadowe o spadkach od 35° do 

45°, w ukJadzie symetrycznym, 

7) w nowej zabudowie garawowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

8) wysoko`ć zabudowy gospodarczej i garawo-

wej: 

a) dla dachów ”Jaskich nie większa niw 3,5 m, 

b) dla dachów stromych nie większa niw 5 m, 

9) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

10) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy nie większy niw 0,5, 

11) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%, 

12) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,5 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 28.1. U 16 - przeznaczenie podstawowe - te-

ren usJug komercyjnych - myjnia samochodowa. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) uzu”eJnienie terenu funkcją usJug handlo-

wych, związanych z przeznaczeniem podstawo-

wym. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w § 15, 

2) dla obiektów lokalizowanych przy drogach 

gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy organi-

zować wjazdy na drogi niwszych klas, 

3) wysoko`ć nowej zabudowy usJugowej ｦ nie 

większa niw 7 m, 

4) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej od 1 do 2, 

5) w nowej zabudowie usJugowej ustala się da-

chy dwu lub wielospadowe o spadkach od 30° do 

45°, w ukJadzie symetrycznym, 

6) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 1,0, 

7) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 10%, 

8) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,7 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. 

 

§ 29.1. US 1 - przeznaczenie podstawowe - te-

ren usJug sportu i rekreacji. 

2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) zamknięty obiekt sportowy, 

3) usJugi gastronomii i handlu, 

4) usJugi hotelowe. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się wtórnego ”odziaJu nieruchomo-

`ci, 
2) dopuszcza się wydzielenie zes”oJu boisk spor-

towych lub placu imprez masowych o pow. trawia-

stej lub syntetycznej, 

3) dopuszcza się realizację hali sportowej do 

3000 widzów, 
4) wysoko`ć zabudowy hali sportowej ｦ nie 

większa niw 18 m, 

5) dopuszcza się realizację obiektów w techno-

logiach nietradycyjnych, o wysokich walorach ar-

chitektonicznych, 

6) dopuszcza się lokalizację obiektu hotelowego 

do 60 miejsc, 

7) dopuszcza się realizację jako osobnych obiek-

tów kubaturowych: 

a) hala sportowa, 

b) hotel, 

c) obiekty sanitarne i szatnie, 

d) obiekty gospodarcze - obsJugi zewnętrznych 

obiektów sportowych, 

e) trybuny, 

f) obiekty infrastruktury technicznej, 
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8) ustala się nawiązanie formy dachów w nowej 

zabudowie usJugowej do formy dachu hali sporto-

wej, 

9) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

usJugowej i gospodarczej ｦ nie większa niw 4, 

10) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji Jatwej 
do demontawu, 

11) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 

zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 

granicy terenu, 

12) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w § 15, 

13) dopuszcza się realizację parkingu podziem-

nego, 

14) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drodze zbiorczej KD(Z)1 nalewy organizować wjazdy 

na drogi niwszych klas, 

15) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej - 25%, 

16) dopuszcza się sytuowanie elementów re-

klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, 
17) ustala się awurowe formy ogrodzenia, mak-

symalna wysoko`ć ogrodzenia od strony terenów 

przestrzeni publicznych 2,2 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m; ograniczenie wysoko`ci ogrodzenia 

nie dotyczy boisk. 

 

§ 30.1. US 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

ren usJug sportu i rekreacji. 

2. Dla terenu tego dopuszcza się urządzenia to-

warzyszące. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji Jatwej 
do demontawu, 

2) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
3) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 20%, 

4) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 

zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 

granicy terenu, 

5) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-

mowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, 
6) ustala się awurowe formy ogrodzenia, mak-

symalna wysoko`ć ogrodzenia od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,7 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m; ograniczenie wysoko`ci ogrodzenia 

nie dotyczy boisk. 

 

§ 31.1. UK/UO 1 - przeznaczenie podstawowe  

- teren usJug kultury i o`wiatyŁ 
2. Dla terenu tego dopuszcza się: 

1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi opieki nad dziećmi, 
3) usJugi zdrowia, 

4) usJugi opieki s”oJecznej, 
5) lokale mieszkalne, 

6) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji Jatwej 
do demontawu, 

2) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15, 

3) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

4) wysoko`ć nowej zabudowy ｦ nie większa niw 
12 m, 

5) liczba nadziemnych kondygnacji nowej zabu-

dowy usJugowej nie większa niw 3, 

6) ustala się w nowej zabudowie usJugowej da-

chy o spadkach do 30° w ukJadzie symetrycznym, 

7) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

8) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 0,8, 

9) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%, 

10) dopuszcza się wyJącznie awurowe formy 

grodzenia dziaJek, w tym wywo”Joty; maksymalna 

wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów przestrze-

ni publicznych 1,7 m, w tym ”eJnej podbudowy 

0,5 m. 

 

§ 32.1. UK/UO 2- przeznaczenie podstawowe - 

teren usJug kultury i o`wiatyŁ 
2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) lokale mieszkalne, 

3) tereny sportowe. 

3. Na rysunku planu oznaczono obiekty objęte 

ochroną konserwatorską oraz granice strefy kon-

serwatorskiej, w której nalewy uwzględnić zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

przedstawione w § 16. 

4. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15, 

2) w przypadku robót budowlanych w zabudo-

wie istniejącej ustala się utrzymanie dotychczaso-
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wego usytuowania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, 

”oJaci dachowych oraz formy dachów, w tym ich 

kątów nachylenia, 

3) kolorystyka pokrycia dachu w matowym kolo-

rze grafitowym lub czarnym, 

4) stolarka okienna biaJa, z zachowaniem orygi-

nalnego ”odziaJu stolarki, 

5) cokoJy tynkowane, 

6) drewniane elementy `cian i konstrukcji w ko-

lorze naturalnym lub ciemnobrązowym, 
7) kamienne elementy w kolorze naturalnym, 

8) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 0,4, 

9) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 30%, 

10) ustala się awurowe formy ogrodzenia, mak-

symalna wysoko`ć ogrodzenia od strony terenów 

przestrzeni publicznych 1,7 m, w tym ”eJnej pod-

budowy 0,5 m. § 33 

 

§ 33.1. UO 1 do UO 5 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny usJug o`wiaty i opieki nad dziećmiŁ 
2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) obiekty sportowe, 

3) lokale mieszkalne. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zmiany rodzaju realizowanych 

usJug na inne usJugi publiczne, z zastrzeweniem 

zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obowiązu-

jących ”rze”isów odrębnych, 
2) dopuszcza się mowliwo`ć adaptacji na cele 

mieszkaL funkcyjnych dla nauczycieli, z zastrzewe-

niem zgodno`ci z obowiązującymi przepisami od-

rębnymi, 
3) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
4) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

5) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15, 

6) wysoko`ć zabudowy ｦ nie większa niw 14 m, 

7) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy ｦ 

nie większa niw 3, 

8) ustala się dachy o spadkach do 30° w ukJa-

dzie symetrycznym, 

9) w przypadku rozbudowy, przebudowy i in-

nych robót budowlanych w zabudowie istniejącej 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

10) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy nie większy niw 0,8, 

11) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 40%, 

12) ustala się awurowe formy grodzenia dziaJek, 
maksymalna wysoko`ć ogrodzeL od strony terenów 

przestrzeni publicznych 2 m, w tym ”eJnej podbu-

dowy 0,5 m. 

 

§ 34.1. UP 1 do UP 4 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny usJug publicznych. 

2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) usJugi komercyjne, 

3) lokale mieszkalne. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zmiany rodzaju realizowanych 

usJug na inne usJugi publiczne, z zastrzeweniem 

zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obowiązu-

jących ”rze”isów odrębnych, 
2) zabrania się lokalizowania usJug uciąwliwych, 
3) wysoko`ć nowej zabudowy ｦ nie większa 

niw 12 m, 

4) liczba nadziemnych kondygnacji ｦ od 2 do 3, 

5) dla nowej zabudowy usJugowej ustala się da-

chy o spadkach do 40° w ukJadzie symetrycznym; 

6) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

7) ustala się maksymalny wskaunik intensywno-

`ci zabudowy nie większy niw 1,2, 

8) ustala się minimalną wielko`ć powierzchni 

biologicznie czynnej: 30%, 

9) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasno`ci dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywa-

jących okresowo, zgodnie z ustaleniami zawarty-

mi w § 15, 

10) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-

nym, o lekkiej konstrukcji Jatwej do demontawu, 
11) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas. 

 

§ 35.1. ZP 1 - przeznaczenie podstawowe - te-

ren urządzonej zieleni parkowej - teren kultu religij-

nego 

2. Na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej "B", w której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 16. 

3. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) plenerowe obiekty kultu religijnego, 

2) place zabaw dla dzieci, 

3) cieki i zbiorniki wodne, 

4) plenerowe obiekty handlowe i gastronomiczne 

na potrzeby imprez masowych, 

5) obiekty maJej architektury. 
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4. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku plenerowych obiektów handlo-

wych i gastronomicznych oraz plenerowych obiek-

tów kultu religijnego ustala się wysoko`ć nie więk-

szą niw 5 m, liczbę kondygnacji nadziemnych nie 

większą niw 1, dachy dwu lub wielospadowe  

o spadkach do 45°, w ukJadzie symetrycznym, 

2) intensywno`ć zabudowy nie większą niw 0,1, 

3) wykonywanie wszelkich robót ziemnych nale-

wy ”rowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 

odrębne, 
4) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

nalewy ”rowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i normami, 

5) uzu”eJniające nasadzenia zieleni w granicach 

terenu nalewy w”rowadzać w s”osób nienaruszają-
cy istniejących warto`ci `rodowiska przyrodnicze-

go. 

 

§ 36. 1. ZP 2 do ZP 9 - przeznaczenie podsta-

wowe- tereny urządzonej zieleni parkowej. 

2. Na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej "B", w której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 16. 

3. Na terenie ZP2 dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych w celu obsJugi terenów UO1. 

4. Ustala się ochronę starodrzewu na terenie ZP 

8 w miejscu zamkniętego cmentarza; zieleL podlega 

ochronie przed przeznaczeniem na inne funkcje 

uwytkowe. 
5. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) place zabaw dla dzieci, 

2) cieki i zbiorniki wodne, 

3) plenerowe obiekty handlowe i gastronomiczne 

na potrzeby imprez masowych, 

4) obiekty maJej architektury, 

5) urządzenia infrastruktury technicznej, utwar-

dzone `ciewki piesze i rowerowe, utwardzone drogi 

gospodarcze. 

6. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się w przypadku plenerowych obiektów 

handlowych i gastronomicznych: 

a) wysoko`ć nie większą niw 5 m, 

b) liczbę kondygnacji nadziemnych: 1, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach do 

45° w ukJadzie symetrycznym, 

d) intensywno`ć zabudowy nie większą niw 0,05, 

2) wykonywanie wszelkich robót ziemnych nale-

wy ”rowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 

odrębne, 
3) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

nalewy ”rowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i normami, 

4) uzu”eJniające nasadzenia zieleni w granicach 

terenu nalewy w”rowadzać w s”osób nienaruszają-

cy istniejących warto`ci `rodowiska przyrodnicze-

go. 

 

§ 37.1. ZI 1 do ZI 13 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny zieleni izolacyjnej. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) elementy ochrony przed szkodliwym w”Jy-

wem ruchu samochodowego, 

2) miejsca parkingowe, 

3) utwardzone `ciewki piesze i rowerowe oraz 

obiekty maJej architektury. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią 

wysoką i niską, 
2) dla miejsc parkingowych lokalizowanych przy 

drogach gJównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) nalewy 

organizować wjazdy na drogi niwszych klas, 

3) ustala się obowiązek podczyszczania wód 

deszczowych i roztopowych z terenów miejsc par-

kingowych, 

4) nie dopuszcza się grodzenia dziaJek. 
 

§ 38.1. WS 1 do WS 14 - przeznaczenie pod-

stawowe - tereny cieków wodnych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się obiekty  

i urządzenia hydrotechniczne oraz melioracyjne, pod 

warunkiem ich zgodno`ci z obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się strefy ochronne wzdJuw cieków  

o szeroko`ci minimum 3 m od brzegów w celu 

umowliwienia prowadzenia prac ”orządkowych, 
konserwatorskich i remontowych, 

2) ustala się obowiązek zachowania strefy wol-

nej od zieleni wysokiej i zainwestowania, w tym 

ogrodzeL, o minimalnej odlegJo`ci od granicy cieku 

wodnego 4 m, z dopuszczeniem zmniejszenia odle-

gJo`ci ogrodzeL od istniejących cieków wodnych,  

w szczególnych przypadkach terenowych i wJasno-

`ciowych. 
 

§ 39.1. KD(G) 1 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny dróg gJównychŁ 
2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) urządzenia i obiekty związane z utrzymaniem  

i obsJugą komunikacji: 

a) zatoki autobusowe, 

b) wiaty przystankowe, 

c) `ciewki rowerowe, 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niw 30,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
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3) ustala się ”rzebudowę Jącznicy drogi KD(G)1 

z drogą KD(G)3, z dopuszczeniem budowy ronda, 

4) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci, 
5) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowuje się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

tak, jak obecnie; dopuszcza się poszerzenie na 

wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody wJa`cicieli 
terenów ”rzylegJych, 

6) dopuszcza się urządzenia ochrony akustycznej 

w miejscach przekroczenia dopuszczalnych norm 

dla terenów chronionych, a w przypadku realizacji 

nowej zabudowy, nalewy na etapie projektowym 

zabez”ieczyć obiekty przed negatywnym w”Jywem 

haJasu komunikacyjnego, 

7) dopuszcza się lokalizację sz”alerów zieleni izo-

lacyjnej niskiej i wysokiej po uzgodnieniu z zarządcą 

drogi, 

8) nie dopuszcza się lokalizowania nowych, bez-

”o`rednich wJączeL z terenów ”rzylegJych do drogi, 

9) ”rzebudowę istniejących wJączeL nalewy 

uzgadniać z zarządcą drogi, 

10) nie dopuszcza się lokalizowania miejsc po-

stojowych. 

4. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania dro-

gami i potrzebami ruchu drogowego poza pasem 

drogowym, a w miejscach, gdzie nie istnieje taka 

mowliwo`ć, mowe to nastą”ić wyJącznie w uzgod-

nieniu z zarządcą drogi. 

5. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic, dopuszcza się dotychczasowy 

s”osób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 40.1. KD(G) 2 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny dróg gJównychŁ 
2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) urządzenia i obiekty związane z utrzymaniem  

i obsJugą komunikacji: 

a) zatoki autobusowe, 

b) wiaty przystankowe, 

c) `ciewki rowerowe, 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niw 30,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
3) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci, 
4) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowuje się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

tak, jak obecnie; dopuszcza się poszerzenie na 

wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody wJa`cicieli 
terenów ”rzylegJych, 

5) dopuszcza się urządzenia ochrony akustycznej 

w miejscach przekroczenia dopuszczalnych norm 

dla terenów chronionych, a w przypadku realizacji 

nowej zabudowy, nalewy na etapie projektowym 

zabez”ieczyć obiekty przed negatywnym w”Jywem 

haJasu komunikacyjnego, 

6) dopuszcza się lokalizację sz”alerów zieleni izo-

lacyjnej niskiej i wysokiej po uzgodnieniu z zarządcą 

drogi, 

7) nie dopuszcza się lokalizowania nowych, bez-

”o`rednich wJączeL z terenów ”rzylegJych do drogi, 

8) ”rzebudowę istniejących wJączeL nalewy 

uzgadniać z zarządcą drogi, 

9) nie dopuszcza się lokalizowania miejsc posto-

jowych. 

4. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania dro-

gami i potrzebami ruchu drogowego poza pasem 

drogowym, a w miejscach, gdzie nie istnieje taka 

mowliwo`ć, mowe to nastą”ić wyJącznie w uzgod-

nieniu z zarządcą drogi. 

5. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic, dopuszcza się dotychczasowy 

s”osób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 41.1. KD(G) 3 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny dróg gJównychŁ 
2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) urządzenia i obiekty związane z utrzymaniem  

i obsJugą komunikacji: 

a) zatoki autobusowe, 

b) wiaty przystankowe, 

c) `ciewki rowerowe, 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niw 30,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
3) ustala się ”rzebudowę Jącznicy drogi KD(G)3 

z drogą KD(G)1, z dopuszczeniem budowy ronda, 

4) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci, 
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5) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowuje się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

tak, jak obecnie; dopuszcza się poszerzenie na 

wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody wJa`cicieli 
terenów ”rzylegJych, 

6) dopuszcza się urządzenia ochrony akustycznej 

w miejscach przekroczenia dopuszczalnych norm 

dla terenów chronionych, a w przypadku realizacji 

nowej zabudowy, nalewy na etapie projektowym 

zabez”ieczyć obiekty przed negatywnym w”Jywem 

haJasu komunikacyjnego, 

7) dopuszcza się lokalizację sz”alerów zieleni izo-

lacyjnej niskiej i wysokiej po uzgodnieniu z zarządcą 

drogi, 

8) nie dopuszcza się lokalizowania nowych, bez-

”o`rednich wJączeL z terenów ”rzylegJych do drogi, 

9) ”rzebudowę istniejących wJączeL nalewy 

uzgadniać z zarządcą drogi, 

10) nie dopuszcza się lokalizowania miejsc po-

stojowych. 

4. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury tech-

nicznej nie związanej z potrzebami zarządzania dro-

gami i potrzebami ruchu drogowego poza pasem 

drogowym, a w miejscach, gdzie nie istnieje taka 

mowliwo`ć, mowe to nastą”ić wyJącznie w uzgod-

nieniu z zarządcą drogi. 

5. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic, dopuszcza się dotychczasowy 

s”osób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 42.1. KD(Z) 1 do KD(Z) 3 - przeznaczenie 

podstawowe - tereny dróg zbiorczych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) urządzenia i obiekty związane z utrzymaniem  

i obsJugą komunikacji: 

a) zatoki autobusowe, 

b) wiaty przystankowe, 

c) `ciewki rowerowe, 

d) obiekty maJej architektury, 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niw 20 m, 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

na terenach zabudowanych zmniejszenie linii roz-

graniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

3) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
4) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci, 

5) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowuje się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

tak, jak obecnie; dopuszcza się poszerzenie na 

wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody wJa`cicieli 
terenów ”rzylegJych, 

6) dopuszcza się lokalizację sz”alerów zieleni izo-

lacyjnej niskiej i wysokiej po uzgodnieniu z zarządcą 

drogi, 

7) nie dopuszcza się lokalizowania nowych, bez-

”o`rednich wJączeL z terenów ”rzylegJych do drogi, 

8) ”rzebudowę istniejących skrzywowaL i wJą-
czeL nalewy uzgadniać z zarządcą drogi, 

9) nie dopuszcza się lokalizowania miejsc posto-

jowych. 

4. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania dro-

gami i potrzebami ruchu drogowego poza pasem 

drogowym, a w miejscach, gdzie nie istnieje taka 

mowliwo`ć, mowe to nastą”ić wyJącznie w uzgod-

nieniu z zarządcą drogi. 

5. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic, dopuszcza się dotychczasowy 

s”osób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 43.1. KD(L) 1 do KD(L) 9 - przeznaczenie pod-

stawowe - tereny dróg lokalnych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) miejsca parkingowe, 

3) `ciewki rowerowe, 

4) urządzenia ochrony przed szkodliwym w”Jy-

wem ruchu na terenach zabudowanych, 

5) zieleL urządzona, 
6) obiekty maJej architektury. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych minimum: 15 m, 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

na terenach zabudowanych zmniejszenie linii roz-

graniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

3) ustala się lokalizację, przy terenach zabudo-

wanych, obustronnych chodników o minimalnej 

szeroko`ci 1,5 m, 

4) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej mo-

we nastą”ić wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego 

zarządcy drogi, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy spo-

sób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 
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§ 44. 1. KD(D) 1 do KD(D) 32 - przeznaczenie 

podstawowe - tereny dróg dojazdowych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) miejsca parkingowe. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych minimum: 10 m, 

2) ustala się lokalizację, przy terenach zabudo-

wanych, obustronnych chodników o minimalnej 

szeroko`ci 1,5 m, 

3) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej mo-

we nastą”ić wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego 

zarządcy drogi, 

4) nie zezwala się na wjazd z dróg o symbolach 

KD(D) 26 oraz KD(D)27 na drogę o symbolu KD(Z)3, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy spo-

sób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 45.1. KPJ 1 do KPJ 24 - przeznaczenie pod-

stawowe - tereny ciągów pieszo - jezdnych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia techniczne dróg i ulic, 

2) miejsca parkingowe, 

3) zieleL urządzona, 
4) obiekty maJej architektury. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych minimum: 8 m, 

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospoda-

rowanie jezdni oraz ciągu pieszego w formie uliczki 

ruchu uspokojonego wraz z elementami zmniejsza-

jącymi ”rędko`ć samochodów, 
3) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej mo-

we nastą”ić wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego 

zarządcy terenu, 

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych ”arametrów 

istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy spo-

sób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 46.1. KP 1 do KP 29 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny ciągów pieszych. 

2. Dla terenów dopuszcza się: 
1) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zieleL urządzona; 
3) obiekty maJej architektury. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania i zago-

spodarowania terenu: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niw 5 m, 

2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej mo-

we nastą”ić wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego 

zarządcy terenu. 

 

§ 47.1. KS1 do KS 2 - przeznaczenie podsta-

wowe - teren obsJugi komunikacji samochodowej - 

parkingi, garaweŁ 
2. Dla terenów tych dopuszcza się: 
1) urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) zieleL urządzona, 
3) obiekty maJej architektury, 

4) elementy reklamowe. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wyJącznie garawe dla samochodów 

osobowych, trwale związane z gruntem i posiadają-
ce ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną, 

2) wysoko`ć nowej zabudowy garawowej ｦ nie 

większa niw 4 m, 

3) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych 

robót budowlanych w zabudowie istniejącej do-

puszcza się utrzymanie dotychczasowego usytu-

owania, wysoko`ci, ilo`ci kondygnacji, ”oJaci da-

chowych oraz formy dachów, w tym ich kątów 

nachylenia, 

4) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-

nu zielenią izolacyjną ozdobną, 
5) ustala się obowiązek podczyszczania wód 

deszczowych i roztopowych z terenów obsJugi ko-

munikacji oraz sprzed garawy. 
 

§ 48.1. E 1 do E 22 - przeznaczenie podstawo-

we - tereny urządzeL elektroenergetycznych. 

2. Dla terenów tych dopuszcza się prowadzenie 

dróg gospodarczych niezbędnych do obsJugi urzą-
dzeL elektroenergetycznych. 

3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się w obrębie dziaJki budowlanej lokali-

zację jednego obiektu o maksymalnej powierzchni 

zabudowy 25 m2, 

2) wysoko`ć zabudowy ｦ nie większa niw 6 m, 

3) dopuszcza się awurowe formy grodzenia dzia-

Jek o wysoko`ci do 2 m. 

 

§ 49.1. W 1 do W 4 - przeznaczenie podsta-

wowe - tereny urządzeL zaopatrywania w wodęŁ 
2. Dla terenu tego dopuszcza się: 
1) prowadzenie dróg niezbędnych do obsJugi 

urządzeL zaopatrywania w wodę, 
2) remonty obiektów i urządzeL istniejących. 
3. Zasady oraz standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania 

nieoczyszczonych `cieków do gruntu i wód po-

wierzchniowych, 
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2) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązu-

ją ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 

bez”o`redniej i ”o`redniej okre`lone w przepisach 

odrębnych, 
3) dopuszcza się awurowe formy grodzenia dzia-

Jek o wysoko`ci do 2 m. 

 

§ 50. Na obszarze objętym planem ustala się te-

reny stanowiące zadania celu publicznego: 

1) tereny dróg publicznych i komunikacji, oznaczo-

ne symbolami: KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), KPJ, KP, 

2) tereny urządzeL infrastruktury technicznej, 

oznaczone symbolami: E, W, 

3) tereny zieleni, oznaczone symbolami: ZP, ZI, 

4) tereny usJug, oznaczone symbolami: US, 

UK/UO, UO, UP, UP/KS, 

5) tereny cieków wodnych, oznaczone symbo-

lami: WS. 

 

§ 51. O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się 

stawkę ”rocentową stanowiącą ”odstawę do okre-

l̀ania o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci w związku z uchwaleniem zmiany planu, z wyJą-
czeniem terenów będących wJasno`cią gminy: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, 

U/MN ｦ 20 %, 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MW ｦ 30 %, 

3) dla terenów oznaczonych symbolem U ｦ 30 %, 

4) dla ”ozostaJych terenów ｦ 1 %. 

 

Przepisy koLcowe  

 

§ 52. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzania i uwytkowania terenów 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie  

z ustaleniami planu, pozostawia się dotychczasowe 

zagospodarowanie, urządzanie i uwytkowanie tere-

nów, bez mowliwo`ci wprowadzania trwaJych 

obiektów budowlanych uniemowliwiających doce-

lową realizację ustaleL planu. 

§ 53. Wej`cie w wycie niniejszej uchwaJy powo-

duje utratę mocy miejscowych ”lanów zagospoda-

rowania przestrzennego zatwierdzonych: 

1) UchwaJą Nr XLVII/521/2001 Rady Miejskiej 

w Nysie z dn. 25 wrze`nia 2001 r. dla obszaru 

miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Kozielskiej  

w Nysie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego Nr 100 z dnia 25 pau-
dziernika 2001 r., poz. 832, 

2) UchwaJą Nr LII/638/2002 Rady Miejskiej  

w Nysie z dn. 31 stycznia 2002 r. dla obszaru miej-

skiego gminy Nysa w rejonie ulic Mickiewicza  

i Prusa w Nysie, opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 

26 marca 2002 r., poz. 322, 

3) UchwaJą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej  

w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. dla obszaru miej-

skiego gminy Nysa, obejmującego czę`ć miasta Nysy 

w rejonie ulic: Mickiewicza, veromskiego, SJowac-

kiego, PowstaLców _ląskich, Rodziewiczówny, Kra-

siLskiego, źwycięstwa i PiJsudskiego, opublikowane-

go w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego Nr 62 z dnia 22 sierpnia 2008 r. poz. 1801. 

 

§ 54. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza się 

Burmistrzowi Nysy. 

 

§ 55. Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie po 

u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 źastę”ca 

Przewodniczącego Rady 

Dariusz Grabowiecki 

 
źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr LIII/799/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr LIII/799/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
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