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UCHWAIA NR XLIV/453/10 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

niektórych miejscowo`ci Gminy Grodków ｦ SulisJaw  

 

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

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

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

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

poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 

474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043),  

w związku z UchwaJą Rady Miejskiej w Grodkowie 

Nr XXXIII/360/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.  

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego niektórych miej-

scowo`ci Gminy Grodków, oraz w związku z Uchwa-

Ją Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XI/114/07 z dnia 

26 wrze`nia 2007 r. w sprawie wyJączenia z zakre-

su miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego niektórych miejscowo`ci Gminy Grod-

ków granic wybranych terenów zamkniętych Rada 

Miejska w Grodkowie, po stwierdzeniu zgodno`ci 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Grodków uchwala, 

co nastę”uje:  
 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego niektórych miejscowo-

`ci Gminy Grodków - SulisJaw. 
2. Plan zostaJ opracowany w granicach admi-

nistracyjnych miejscowo`ci. Ustalenia graficzne 

niniejszego planu zostaJy przedstawione na aktu-

alnych mapach zgodnie z zasobami geodezyjnymi. 

Integralną czę`cią miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego niektórych miejscowo`ci 

Gminy Grodków - wsi SulisJaw są nastę”ujące 

zaJączniki: 

1) Nr 1 - rysunek planu dla terenów zainwe-

stowanych wsi SulisJaw - skala 1:2000, 

2) Nr 2 - rysunek planu dla terenów niezain-

westowanych wsi SulisJaw - skala 1:5000, 

3) Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego niektórych miej-

scowo`ci Gminy Grodków - SulisJaw, 
4) Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej nalewącej do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) planie - rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w § 1 niniejszej uchwaJy, 
2) przepisach szczególnych - rozumie się przez 

to aktualne w momencie realizacji niniejszej 

uchwaJy przepisy ustaw wraz z roz”orządzeniami 
wykonawczymi, normy branwowe oraz ogranicze-

nia w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-

womocnych decyzji administracyjnych, 

3) rysunku planu - rozumie się przez to gra-

ficzne zapisy planu, będące zaJącznikami graficz-

nymi do niniejszej uchwaJy, 
4) terenie - rozumie się przez to obszar o okre-

`lonej funkcji oznaczony symbolem i wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
5) ustaleniu - rozumie się przez to wymagany 

s”osób zagospodarowania terenu, rodzaj i formę 

zabudowy oraz s”osób jej uwytkowania, 
6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się 

przez to funkcję ”odstawową wyznaczoną do 

lokalizacji w danym terenie, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się 

przez to przeznaczenie alternatywne, które mowna 

lokalizować na terenie niezalewnie od przeznacze-

nia podstawowego lub Jącznie z nim, 

8) urządzeniach towarzyszących - rozumie się 

przez to wszelkie urządzenia techniczne i uzupeJ-
niające związane z danym terenem lub obiektami: 

a) elementy infrastruktury technicznej: sieci  

i urządzenia budowlane, 
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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, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się 

przez to linię wyznaczającą granicę terenu, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz bu-

dowli naziemnych niebędących liniami ”rzesyJowy-

mi 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, tarasów, schodów ze-

wnętrznych itp. wedJug ”rze”isów szczególnych, 
ww. wymóg nie dotyczy obiektów i urządzeL zloka-

lizowanych ”oniwej poziomu istniejącego terenu; dla 

istniejących budynków dopuszcza się nieprzekra-

czalną linię zabudowy w licu frontowej `ciany bu-

dynku, 

10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie 

się przez to grunt rodzimy pokryty ro`linno`cią oraz 

wodę ”owierzchniową na dziaJce budowlanej, 

11) dachu o poJaciach symetrycznych - rozumie 

się przez to dach wielospadowy, dwuspadowy, 

dwuspadowy z naczóJkami, zaJowony na zasadniczej 

bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia 

gJównych ”oJaci dachowych, zbiegających się  

w jednej kalenicy; dopuszcza się wzbogacenie for-

my dachu poprzez wprowadzenie lukarn, `wietli-
ków itp., 

12) wysoko`ci budynku - rozumie się przez to 

wysoko`ć budynku liczoną od `redniego poziomu 

istniejącego terenu do najwywej ”oJowonej krawędzi 
lub kalenicy dachu, 

13) usJugach - rozumie się przez to wszelką dzia-

Jalno`ć gos”odarczą związaną z obsJugą ludno`ci  
w dziedzinach: administracji, szkolnictwa, kultury, 

zdrowia, sportu i rekreacji, handlu detalicznego  

i drobnego hurtu, gastronomii, rzemiosJa, instytucji 

finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib jedno-

stek s”oJecznych i gospodarczych, `rodków maso-

wej komunikacji i Jączno`ci oraz innych, których 

”owywsze grupy nie dotyczą bez”o`rednio, a mają 

charakter usJugi, 
14) produkcji i obsJudze rolnej - rozumie się 

przez to funkcje związane z dziaJalno`cią w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

rybackich oraz z dziaJalno`cią obsJugi rolnej (w tym 

obiekty warsztatowe, bazy gospodarczo - transpor-

towe, magazyny ”roduktów rolnych i `rodków 

ochrony ro`lin), instalacje do magazynowania lub 

produkcji paliw z ”roduktów ro`linnych, 

15) produkcji - rozumie się przez to wszelką 

dziaJalno`ć gos”odarczą związaną z ”rodukcją, 
usJugami, ”rzetwórstwem, skJadowaniem, handlem 

hurtowym, ”rzetwórstwem s”owywczym i drzew-

nym, ”rodukcją rzemie`lniczą, magazynowaniem 

oraz obsJugą komunikacji (w tym stacje paliw oraz 

naprawy i obsJugi ”ojazdów mechanicznych, bazy 

transportowe i spedycyjne), 

16) produkcji i usJugach uciąwliwych - rozumie 

się przez to wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą, która 

nalewy do ”rzedsięwzięć mogących zawsze znaczą-
co oddziaJywać na `rodowisko, zgodnie z przepisa-

mi szczególnymi, 
17) produkcji i usJugach nieuciąwliwych - rozumie 

się przez to wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą, która 

nalewy do ”rzedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz dziaJal-

no`ć, która nie powoduje obniwenia standardów 

jako`ci `rodowiska (haJas, wibracje, zanieczyszcze-

nie powietrza, zanieczyszczenie odpadami) poza 

terenem, do którego ”rowadzący dziaJalno`ć posia-

da tytuJ prawny, zgodnie z przepisami szczególny-

mi. 

2. Okre`lenia uwyte w planie miejscowym,  

a niewymienione oraz niezdefiniowane w ust. 1 

niniejszego paragrafu nalewy rozumieć zgodnie  

z przepisami szczególnymi. 
 

§ 3. Obowiązujące ogólne ustalenia planu 

1. Dla okre`lenia wytycznych do realizacji pro-

jektowanych inwestycji w obszarze objętym pla-

nem, obowiązują ustalenia zawarte: 

1) w tek`cie uchwaJy, 
2) na rysunku planu w skali 1:2000, 

3) na rysunku planu w skali 1:5000. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunku są obowiązującymi ustaleniami 

planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) granica zainwestowania wsi, 

3) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, 

4) oznaczenia funkcji, przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenów, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) granice strefy ochrony konserwatorskiej. 

3. PozostaJe oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu ”osiadają znaczenie informacyjne. 

4. Na obszarze objętym planem wystę”ują wyJą-
czone z opracowania tereny zamknięte, oznaczone 

symbolem TZ, przez które ”rzebiegają linie kolejowe 

(obręb SulisJaw, dz. nr 113). 

5. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 

się terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej oraz terenów sJuwących orga-

nizacji imprez masowych. 

6. W granicach obszaru objętego planem nie 

wystę”ują: tereny górnicze, tereny zagrowone osu-

waniem się mas ziemnych, tereny narawone na nie-
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bez”ieczeLstwo powodzi, tereny przeznaczone pod 

budowę obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2 oraz pomniki zagJady 

wraz ze strefami ochronnymi. 

7. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami 

niniejszej uchwaJy obowiązują aktualne w momen-

cie realizacji inwestycji przepisy szczególne. 
 

§ 4. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zagospodarowania terenów 

1. Nowe zes”oJy zabudowy mieszkaniowej oraz 

nowe obiekty w zabudowie uzu”eJniającej luki bu-

dowlane nalewy realizować wedJug jednorodnej 

koncepcji kompozycyjnej, z uwzględnieniem: 
1) istniejących walorów krajobrazowych, 

2) zwartego ukJadu zabudowy wsi, 

3) ochrony starodrzewu, 

4) detali architektonicznych i materiaJów charak-

terystycznych dla budownictwa miejscowego, 

5) gabarytów, ksztaJtu i kolorystyki sąsiadującej 
zabudowy, 

6) rodzajów dachów, ”okryć ”oJaci i ukJadów 

kalenic w stosunku do ulic (”rosto”adJych lub rów-

nolegJych); zakazuje się stosowania dachów o mija-

jących się ”oJaciach na wysoko`ci kalenicy. 

2. Zasady sytuowania budynków na obszarze 

objętym planem: 

1) ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii za-

budowy zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla nowych terenów zainwestowania ustala 

się minimalną odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy od linii rozgraniczających dróg: 
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(Z) ｦ 10 m, 

b) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(D) ｦ 6 m, 

c) pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDPJ ｦ 4 m, 

3) dla istniejących obiektów i budynków zlokali-

zowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci 
okre`lone ”owywej dopuszcza się dotychczasową 

linię zabudowy, 

4) dla zabudowy uzu”eJniającej na terenach za-

inwestowanych, bez wyznaczonej nieprzekraczalnej 

linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne, 
5) dopuszcza się sytuowanie budynków bez 

otworów okiennych lub drzwiowych w odlegJo`ci 
1,5 m od granicy lub na granicy dziaJki budowlanej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
6) 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,  

w sytuacjach uzasadnionych względami technicz-

nymi, bądu względami bez”ieczeLstwa, pod warun-

kiem zachowania ”rze”isów szczególnych i po 

uzgodnieniu z wJa`cicielami terenów. 
3. Zasady dotyczące umieszczania znaków in-

formacji wizualnej: 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizo-

wać z charakterem miejsca lub obiektu poprzez 

starannie dobrany materiaJ, wJa`ciwe proporcje  

i regularną formę, 
2) znaki informacji wizualnej w celach reklamo-

wych mogą być umieszczane jedynie na elewacjach 

budynków, w których prowadzona jest dziaJalno`ć 

gospodarcza, z dostosowaniem ich wymiarów do 

gabarytów budynków, lecz o powierzchni nie więk-

szej niw 2 m², 
3) dopuszcza się umieszczania znaków informa-

cji wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej, 

4) w strefie ochrony konserwatorskiej ｭAｬ lub 

ｭBｬ znaki informacji wizualnej w celach reklamo-

wych muszą uzyskać o”inię Opolskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora źabytków, 
5) nie dopuszcza się umieszczania reklam wiel-

kogabarytowych typu billboard, 

4. Na obszarze objętym planem ustala się jako 

tereny przestrzeni publicznych tereny dróg publicz-

nych oznaczone symbolami KD(Z), KD(D), KDPJ, 

wzdJuw których dopuszcza się lokalizację 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) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia wraz z co-

koJem nie powinna ”rzekraczać 3,0 m, 

3) lokalizację wszelkich obiektów nie będących 

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. 

5. Dopuszcza się na terenach usJugowych, pro-

dukcyjnych i zieleni urządzonej lokalizację tymcza-

sowych obiektów plenerowych sJuwących obsJudze 

imprez kulturalnych, handlowych i sportowych. 

 

§ 5. Ogólne zasady ochrony `rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu 

1. Na obszarze planu obowiązują, wynikające  

z ”rze”isów odrębnych, ograniczenia dotyczące 

uwytkowania gruntów w strefie ochrony ”o`redniej 
zlewni rzeki Nysy KJodzkiej ustanowionej decyzją 

Prezydenta miasta WrocJawia nr RLS gw.I-053/ 

17/74. 

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lo-

kalizacji elektrowni wiatrowych. 

3. Przy realizacji nowych inwestycji ustala się 

ochronę stosunków wodnych oraz istniejącej ziele-

ni, w szczególno`ci starodrzewu. 
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4. Na terenie objętym planem ustala się ograni-

czenie uciąwliwo`ci prowadzonej dziaJalno`ci  
w zakresie emisji haJasu, wibracji, zanieczyszczeL 

powietrza, substancji zJowonnych oraz niejonizują-
cego promieniowania elektromagnetycznego do 

granic wJasno`ci terenu, do którego ”rowadzący 

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. 

5. 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 szczególnych. 
6. Jako tereny ”odlegające ochronie przed haJa-

sem zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje 

się tereny oznaczone symbolami: 

1) MW - jako tereny zabudowy wielorodzinnej, 

2) MN - jako tereny zabudowy jednorodzinnej, 

3) MU - jako tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej, 
4) RM - jako tereny zabudowy zagrodowej, 

5) UT - jako tereny rekreacyjno - wypoczynko-

we. 

7. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni 

terenów komunikacji i ”arkingów w s”osób unie-

mowliwiający przenikanie zanieczyszczeL ropopo-

chodnych i chemicznych do ”odJowa i wód grunto-

wych; w przypadku wystę”owania ww. zagroweL 

na terenach czę`ciowo utwardzonych lub nieutwar-

dzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia `ro-

dowiska gruntowo ｦ wodnego przed infiltracją za-

nieczyszczeL. 
 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
1. Na caJym obszarze objętym planem w przy-

padku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, we jest on zabytkiem, nalewy 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot, zabez”ieczyć miejsce 

odkrycia oraz niezwJocznie zawiadomić o tym Opol-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora źabytków. 
2. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

”rze”isów odrębnych ”odlegają obiekty i obszary 

wpisane do rejestru zabytków: 
1) zes”óJ ”aJacowy, k. XIXw., ”aJac, nr rej.:  

A-2027/77 z 02.05.1977 r., 

2) park ”rzy”aJacowy (pow. 3,90 ha), III ćw. 
XIX w., nr rej.: A-76/83 z 01.08.1983 r. 

3. Wszelkie zamierzenia i dziaJania inwestycyj-

ne w obiektach zabytkowych oraz ich otoczeniu, 

dotyczące bryJy budynku i dachu - jego ksztaJtu  

i materiaJów, ”odziaJów elewacji, stolarki okiennej 

i drzwiowej, wystroju architektonicznego, umie-

szczania urządzeL technicznych i reklam, zmiany 

sposobu uwytkowania, jak równiew podejmowanie 

innych dziaJaL, które mogJyby ”rowadzić do naru-

szenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku 

wpisanego do rejestru, wymagają uzgodnienia  

z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków. 
4. Nowa zabudowa lokalizowana w sąsiedztwie 

ww. obiektu powinna swym charakterem, formą  

i gabarytami nawiązywać do zabudowy historycz-

nej. 

5. Wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, w tym ”odjęcie 

wszelkich prac ziemnych, które uwarunkowane są 

przeprowadzeniem badaL archeologicznych wy-

”rzedzających lub towarzyszących wymaga pozwo-

lenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

źabytków. 
6. Na obszarze objętym planem ochronie kon-

serwatorskiej ”odlegają obiekty ujęte w wojewódz-

kiej lub gminnej ewidencji zabytków: 
1) brama wjazdowa do zes”oJu ”aJacowego, lata 

60 - te XIX w., lata 70 - te XX w., 

2) obora - spichlerz w zespole folwarcznym, 

pocz. XX w., 

3) dom mieszkalny nr 4, lata 20 - te XX w., 

4) dom mieszkalny nr 6, ok. 1900 r., lata 70 - te XX w., 

5) budynek gospodarczy, d. stodoJa w zespole 

folwarcznym nr 9, ok. 1920 r., 

6) dom mieszkalny w zespole folwarcznym  

nr 10 - 11, pocz. XX w., 

7) dom mieszkalny nr 13, IV ćw. XIX w., 

8) budynek gospodarczy przy domu nr 13,  

d. kuunia, lata 20 - te XX w., 

9) dom mieszkalny nr 14, pocz. XX w. 

7. Dla obiektów objętych ochroną konserwator-

ską obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) nalewy zachować bryJę budynku, ksztaJt  
i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne 

materiaJy budowlane, 

2) nalewy utrzymać, a w zniszczonych fragmen-

tach odtworzyć historyczny detal architektoniczny, 

3) nalewy zachować ksztaJt, rozmiary i rozmiesz-

czenie otworów zgodnie z historycznym wizerun-

kiem budynku, 

4) nalewy utrzymać lub odtworzyć oryginalną 

stolarkę drzwi i okien, 

5) w przypadku konieczno`ci przebicia nowych 

otworów, nalewy je zharmonizować z zabytkową 

elewacją budynku, 

6) nalewy stosować kolorystykę nawiązującą do 

stosowanej w ”rzeszJo`ci, 
7) elementy na powierzchniowe instalacji tech-

nicznych nalewy ”rojektować i montować z zacho-

waniem warto`ci zabytkowych obiektów. 
8. Wszelkie prace budowlane w obiektach pod-

legających ochronie konserwatorskiej, a takwe 

umieszczanie urządzeL technicznych i reklam wy-

magają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem źabytków. 
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9. Ustala się strefę "A" `cisJej ochrony konser-

watorskiej dla zes”oJu ”aJacowego z parkiem obej-

mującą obszar szczególnie warto`ciowy, o bardzo 

dobrze zachowanej strukturze przestrzennej wokóJ 
historycznych obiektów. 

10. Dla strefy "A" `cisJej ochrony konserwator-

skiej obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) priorytet zachowania warto`ci zabytkowego 

zes”oJu ”aJacowego z parkiem i ”oszczególnych 

elementów zabytkowych nad wszelką dziaJalno`cią 

inwestycyjną; obowiązują dziaJania odtworzeniowe  

i rewaloryzacyjne, 

2) nalewy dostosować obecną lub ”rojektowaną 

funkcję do warto`ci zabytkowych obszaru i obiek-

tów ”oJowonych w strefie; w przypadku nowych 

inwestycji nalewy ”referować te z nich, które sta-

nowią rozszerzenie lub uzu”eJnienie istniejących 

form zainwestowania terenu, przy zaJoweniu mak-

symalnego zachowania i utrwalenia istniejących juw 
relacji oraz pod warunkiem, iw nie kolidują one  

z historycznym charakterem obszaru i ”oszczegól-

nych obiektów, 
3) obiekty o warto`ciach zabytkowych nalewy 

”oddać restauracji i modernizacji technicznej z do-

stosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do 

warto`ci obiektu, 

4) przy nowych inwestycjach oraz związanych  

z modernizacją, remontem, rozbudową, przebudo-

wą obiektów istniejących wymaga się nawiązania 

gabarytami i sposobem ksztaJtowania bryJy i uwy-

tymi materiaJami do miejscowej tradycji architekto-

nicznej; w przypadku istniejącego obiektu - po roz-

budowie budynek powinien tworzyć s”ójną kompo-

zycję z istniejącą czę`cią, 
5) zharmonizowanie nowej zabudowy z histo-

ryczną kom”ozycją przestrzenno - architektoniczną 

w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, uksztaJ-
towania bryJy, w tym ksztaJtu i wysoko`ci dachu, 

poziomu posadowienia parteru, formy architekto-

nicznej, ”odziaJów otworów okiennych i drzwio-

wych w nawiązaniu do historycznej tradycji archi-

tektonicznej; nowa zabudowa nie mowe dominować 

nad zabudową historyczną, 
6) wymóg stosowania dachówki ceramicznej  

w kolorze ceglastym; w obiektach historycznych, 

które ”osiadaJy inne pokrycie niw ceramiczne stosuje 

się pokrycie historyczne wJa`ciwe dla danego obiektu, 

7) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walo-

ry estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystycz-

ne wystę”ujące w zabudowie historycznej wsi, 

8) nie dopuszcza się stosowania tworzyw 

sztucznych jako materiaJów okJadzinowych, 
9) nie dopuszcza się budowy ogrodzeL betono-

wych z elementów prefabrykowanych, 

10) nawiązanie formą, materiaJem i wysoko`cią 

ogrodzenia istniejącego historycznego ogrodzenia, 

11) nie dopuszcza się umieszczania reklam lub 

innych tablic, niezwiązanych bez”o`rednio z danym 

obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze 

element obcy; dopuszczalne jest umiejscawianie 

tablic informacyjnych instytucji lub szyldów w nie-

agresywnej formie, w miejscach na to wyznaczo-

nych, 

12) ochrona oraz uzu”eJnienia zieleni wysokiej, 

13) usunięcie lub poddanie przebudowie elemen-

tów dysharmonizujących, z dostosowaniem bryJy  

i formy architektonicznej do historycznej kompozycji 

przestrzenno - architektonicznej obszaru, z uwyciem 

tradycyjnych, historycznych, lokalnych materiaJów 

budowlanych, 

14) linie energetyczne i telekomunikacyjne nale-

wy ”rowadzić jako kablowe, 

15) wymóg uzyskania zezwolenia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na podję-
cie wszelkich prac ziemnych, które uwarunkowane 

są przeprowadzeniem badaL archeologicznych wy-

”rzedzających lub towarzyszących. 
11. Wszelkie zamierzenia i dziaJania inwestycyj-

ne, prace rewaloryzacyjne, badania archeologiczno - 

architektoniczne i stratygraficzne na obszarze strefy 

ｭAｬ nalewy konsultować i uzgadniać z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem źabytków. 
12. Ustala się strefę "B" ochrony konserwator-

skiej obejmującą obszar, w którym elementy daw-

nego ukJadu zachowaJy się w stosunkowo dobrym 

stanie. 

13. Dla strefy "B" ochrony konserwatorskiej 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna powinna 

być prowadzona z uwzględnieniem istniejących 

związków przestrzennych, z zachowaniem zasadni-

czych elementów historycznego rozplanowania,  

w tym ukJadu dróg, sposobu zagospodarowania 

dziaJek, przy zaJoweniu harmonijnego ws”óJistnienia 

elementów kompozycji historycznej i ws”óJczesnej; 
wskazane są dziaJania mające na celu odbudowę 

zniszczonych struktur, 

2) restauracja i modernizacja techniczna obiek-

tów o warto`ciach kulturowych, z dostosowaniem 

ws”óJczesnej funkcji do warto`ci historycznych 

obiektów, 
3) nakaz dostosowania nowej zabudowy w za-

kresie gabarytów i sposobu ksztaJtowania bryJy do 

miejscowej tradycji architektonicznej, 

4) zharmonizowanie nowej zabudowy z histo-

ryczną kom”ozycją przestrzenno - architektoniczną 

w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, uksztaJ-
towania bryJy, w tym ksztaJtu i wysoko`ci dachu, 

poziomu posadowienia parteru, formy architekto-

nicznej, ”odziaJów otworów okiennych i drzwio-

wych w nawiązaniu do historycznej tradycji archi-

tektonicznej, 

5) wymóg stosowania dachówki ceramicznej  

w kolorze ceglastym; w obiektach historycznych, 

które ”osiadaJy inne pokrycie niw ceramiczne nalewy 

stosować pokrycie historyczne wJa`ciwe dla dane-

go obiektu, 
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6) umieszczanie reklam lub innych tablic infor-

macyjnych instytucji lub szyldów w miejscach na to 

wyznaczonych, 

7) kolorystyka obiektów z uwzględnieniem walo-

rów estetycznych otoczenia i rozwiązaL kolory-

stycznych wystę”ujących w zabudowie historycz-

nej wsi, 

8) nie dopuszcza się stosowania tworzyw 

sztucznych jako materiaJów okJadzinowych, 
9) nie dopuszcza się budowy ogrodzeL betono-

wych z elementów prefabrykowanych. 

14. Ustala się wymóg konsultowania i uzyskania 

uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora źabytków wszelkich zamierzeL inwestycyjnych 

(zmian i ”odziaJów nieruchomo`ci oraz przebudowy, 

nadbudowy, rozbudowy i remontów wszystkich 

obiektów) oraz zmian historycznie uksztaJtowanych 

wnętrz ruralistycznych będących w strefie, jak 

równiew zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt 

w ich przebiegu. 

15. Ustala się strefę "K" ochrony krajobrazu kul-

turowego obejmującą tereny harmonijnego ws”óJ-
istnienia krajobrazu przyrodniczego z historyczną 

zabudową, a w szczególno`ci zabytkowego zaJowe-

nia ”aJacowo - parkowego. 

16. Dla strefy "K" ochrony konserwatorskiej 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna musi 

uwzględniać istniejące juw związki przestrzenne  

i planistyczne; nalewy zachować i wyeks”onować 

elementy historycznego ukJadu przestrzennego  

i kompozycji zieleni (ukJad dróg, miedz, zadrzewieL, 
alei, sz”alerów, grobli, stawów, przebiegu cieków 

wodnych), 

2) nalewy utrzymać krajobraz przyrodniczy zwią-
zany przestrzennie z historycznym zaJoweniem rura-

listycznym; nalewy dąwyć do uwolnienia obszaru  

z elementów dysharmonizujących lub w uzasadnio-

nych przypadkach ”oddać je odpowiedniej przebu-

dowie, 

3) nowa zabudowa powinna harmonizować z hi-

storyczną kom”ozycją przestrzenno - architektoniczną 
w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, bryJy, ma-

teriaJu oraz nawiązywać do lokalnej, historycznej tra-

dycji architektonicznej, a w przypadku wprowadzania 

nowych elementów powinna ona ”odnosić warto`ci 
estetyczne tych terenów i ”odkre l̀ać ich związek  
z historycznym zaJoweniem ruralistycznym, 

4) w obrębie zes”oJu folwarcznego nalewy dąwyć 

do zachowania lub odtworzenia historycznego ukJa-

du przestrzennego; nowa zabudowa wznoszona  

w miejscu nieistniejących obiektów folwarcznych 

lub jako jej uzu”eJnienie powinna nawiązywać do 

skali, bryJy i dyspozycji elewacji istniejących obiek-

tów, z uwyciem tradycyjnych materiaJów budowla-

nych, 

5) nie dopuszcza się z realizacji inwestycji wiel-

koobszarowych, jak równiew tych, które wymagają 

znacznych ”rzeobraweL krajobrazu, 

17. Wszelkie dziaJania inwestycyjne ”olegające 

na wznoszeniu nowych obiektów kubaturowych 

oraz nadbudowie i zmianie wyglądu istniejących 

obiektów na obszarze strefy ｭKｬ nalewy uzgadniać  

z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków. 
18. Wykaz oznaczonych w planie obiektów i ob-

szarów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków 

i w wojewódzkiej lub w gminnej ewidencji zabyt-

ków podlega sukcesywnej weryfikacji i uzu”eJnie-

niom. Wpisywanie i skre`lanie z ewidencji zabyt-

ków nieruchomych ”oszczególnych obiektów nie 

spowoduje zmian w ustaleniach planu. 

 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu: 

1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury 

technicznej na terenach nowego zainwestowania 

nalewy ”rowadzić jako podziemne, w liniach rozgra-

niczających dróg i ulic (z wyJączeniem jezdni) po 

uzgodnieniu z ich zarządcami, 
2) nalewy docelowo ”rzeJowyć i skablować na-

powietrznych linie telekomunikacyjne oraz `rednie-

go i niskiego na”ięcia na odcinkach kolidujących  

z ”lanowaną zabudową, 
3) sieci infrastruktury technicznej niezwiązane  

z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ru-

chu drogowego nalewy wykonywać poza pasem 

drogowym drogi istniejącej lub docelowej, w szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach mowliwa jest 

lokalizacja tych sieci w pasie drogowym po wcze-

`niejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi, 

4) w sytuacjach uzasadnionych względami tech-

nicznymi, bądu względami bezpieczeLstwa, do-

puszcza się prowadzenie napowietrznych i pod-

ziemnych sieci infrastruktury poza ukJadem dróg  

i ulic, pod warunkiem zachowania ustaleL przepi-

sów szczególnych i po uzgodnieniu z wJa`cicielami 
terenów, 

5) prowadzenie odcinków sieci poza liniami roz-

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

lenia zasad dostę”no`ci w sytuacjach awaryjnych 

lub w celu modernizacji sieci, 

6) realizacja ukJadu komunikacyjnego powinna 

obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia 

technicznego, 

7) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej mogą ”odlegać likwidacji, modernizacji, 

rozbudowie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) zaopatrzenie dla celów bytowo - gospodar-

czych i ochrony ”rzeciw”owarowej z istniejącej lub 

projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej, 
2) lokalizacja rozdzielczej sieci wodociągowej na 

terenach istniejącej i planowanej zabudowy w li-

niach rozgraniczających dróg, a na terenach nie-

przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z obowią-
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zującymi przepisami szczególnymi i uzgodnieniami  

z zarządcami dróg, 
3) dopuszcza się lokalizację studni na obszarach 

istniejącej lub planowanej rozproszonej zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej, gdzie nie przewiduje 

się budowy sieciowego systemu zaopatrzenia  

w wodę. 
3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania 

`cieków: 
1) odprowadzanie `cieków bytowych, komunal-

nych i ”rzemysJowych, zgodnie z konce”cją rozbu-

dowy grupowego systemu oczyszczania `cieków  

w Gminie Grodków, do oczyszczalni `cieków  

w Tarnowie Grodkowskim, 

2) nie dopuszcza się wprowadzania nieoczysz-

czonych `cieków do wód powierzchniowych, pod-

ziemnych oraz gruntu, 

3) rozbudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na 

terenach istniejącej i planowanej zabudowy z za-

chowaniem normatywnych odlegJo`ci od innych 

sieci infrastruktury technicznej, 

4) nie dopuszcza się lokalizacji szczelnych, bez-

od”Jywowych zbiorników na nieczysto`ci na tere-

nach skanalizowanych, 

5) dopuszcza się do czasu realizacji systemu ka-

nalizacyjnego, lokalizowania przydomowych, biolo-

gicznych oczyszczalni `cieków lub szczelnych, bez-

od”Jywowych zbiorników, 
6) dopuszcza się lokalizację przydomowych, bio-

logicznych oczyszczalni `cieków lub szczelnych, 

bezod”Jywowych zbiorników na obszarach istnieją-
cej lub planowanej rozproszonej zabudowy miesz-

kaniowej i zagrodowej, gdzie nie przewiduje się 

budowy sieciowego systemu odprowadzania `cie-

ków. 
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych: 

1) kanalizacja deszczowa - prowadzona w liniach 

rozgraniczających dróg i ulic, 

2) odprowadzenie wód opadowych poprzez ist-

niejące lub projektowane kolektory do istniejących 

lub nowo realizowanych odbiorników za zgodą ich 

zarządcy, 
3) dopuszcza się, w sytuacji braku sieci kanali-

zacji deszczowej, zagospodarowania wód opado-

wych w obrębie wJasnej dziaJki, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi, 
4) obowiązek wstę”nego podczyszczania wód 

opadowych przed ich odprowadzeniem do odbiorni-

ka, z substancji ropopochodnych i innych szkodli-

wych, ”ochodzących z terenów, na których mowe 

doj`ć do zanieczyszczenia; w przypadku wystę”o-

wania ww. zagroweL na terenach czę`ciowo utwar-

dzonych lub nieutwardzonych ustala się obowiązek 

zabezpieczenia `rodowiska gruntowo ｦ wodnego 

przed infiltracją zanieczyszczeL, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi i warunkami okre`lonymi przez 

zarządcę sieci. 

5. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: 
1) stosowanie urządzeL grzewczych o wysokiej 

s”rawno`ci oraz niskoemisyjnej technice spalania, 

2) wykorzystywanie nieuciąwliwych uródeJ cie”Ja 

- energii elektrycznej, gazu, oleju o”aJowego lub 

innych niekonwencjonalnych uródeJ energii cieplnej, 

s”eJniających wymagania ”rze”isów szczególnych. 
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza się budowę sieci gazowej dystry-

bucyjnej `redniego ci`nienia w s”osób niekolidujący 

z zabudową, oraz lokalizacji stacji redukcyjno - po-

miarowych w zalewno`ci od potrzeb, na warunkach 

okre`lonych przez operatora sieci, z zachowaniem 

”rze”isów odrębnych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej 

równiew ”omiędzy liniami rozgraniczającymi dróg,  
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku 

braku mowliwo`ci zlokalizowania sieci w obrębie linii 

rozgraniczających dróg, 
3) dopuszcza się realizację sieci gazowej jako 

towarzyszącej inwestycjom na terenach dziaJek 

wJasno`ciowych inwestorów, z zapewnieniem do-

stę”u do armatury i sieci gazowej, 

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

zbiorników zaopatrzenia w gaz ”Jynny, pod warun-

kiem s”eJnienia ”rze”isów szczególnych. 
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) dla zasilania terenów nowego zainwestowania 

rozbudowę i budowę sieci elektrycznej kablowej 

wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi,  

z zachowaniem normatywnych odlegJo`ci od bu-

dynków i innych sieci infrastruktury podziemnej  

i napowietrznej, w liniach rozgraniczających dróg  

i ulic, poza pasem jezdni, zgodnie z przepisami 

szczególnymi, 
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 zlokalizowanych na terenie 

wJasnym inwestora lub na terenach innych nieru-

chomo`ci w uzgodnieniu z ich wJa`cicielami, po 

formalnym ustaleniu zasad dostę”no`ci terenu,  

w celu zapewnienia dojazdu do urządzeL elektro-

energetycznych, 

5) dopuszcza się, w przypadku zaistnienia ewen-

tualnych kolizji projektowanych obiektów z urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi, ”rzebudowę tych 

urządzeL na koszt inicjatora zmian, w oparciu  

o warunki przebudowy uzgodnione z zarządcą sieci, 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunika-

cyjną: 
1) dopuszcza się lokalizację sieci kablowej na te-

renach istniejącej i planowanej zabudowy w liniach 

rozgraniczających dróg (w pasie chodnika), a na 

terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami szczególnymi i uzgod-

nieniami z zarządcami dróg, 
2) dopuszcza się lokalizację naziemnych obiek-

tów kubaturowych urządzeL telekomunikacyjnych 

jako wolnostojących, 
3) dopuszcza się, w przypadku zaistnienia ewen-

tualnych kolizji projektowanych obiektów z urzą-
dzeniami telekomunikacyjnymi, ”rzebudowę tych 

urządzeL na koszt inwestora zmian w oparciu  

o warunki uzgodnione z zarządcą sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania od”adów: 
1) gromadzenie i utylizacja staJych od”adów 

komunalnych zgodnie z programem gospodarki 

odpadami ”rzyjętym w Gminie Grodków oraz  

z przepisami szczególnymi: 
a) gromadzenie staJych od”adów komunalnych 

do szczelnych ”ojemników i kontenerów zlokalizo-

wanych na posesjach, przy zapewnieniu ich syste-

matycznego wywozu na wysypisko od”adów ko-

munalnych, 

b) wyznaczenie miejsc segregacji od”adów sta-

Jych na terenach publicznych w uzgodnieniu z ich 

zarządcą. 
10. W zakresie melioracji: 

1) dopuszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę urządzeL melioracji podstawowej sieci dre-

narskiej z mowliwo`cią jej modernizacji, przebudowy 

lub zmiany przebiegu oraz lokalizację obiektów  

i urządzeL hydrotechnicznych i melioracyjnych, 

2) dopuszcza się zarurowanie lub ”rzeJowenie 

otwartych rowów melioracyjnych, kolidujących  

z planowanym zainwestowaniem, na warunkach 

okre`lonych przez zarządcę rowu, 

3) wzdJuw górnych krawędzi skarp brzegów cie-

ków i otwartych rowów melioracyjnych obowiązek 

pozostawienia wolnego od zabudowy i nasadzeL 

pasa terenu o szeroko`ci 4 m umowliwiającego 

prowadzenie prac konserwacyjnych, 

4) obowiązek uzgodnienia prac w obrębie sieci 

urządzeL melioracji szczegóJowych z zarządcą sieci. 

 

§ 8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejsco-

wym 

1. W ramach planu miejscowego nie wyznacza się 

terenów objętych ”ostę”owaniem scalania i wtórnego 

”odziaJu nieruchomo`ci. 
2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów 

pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub 

budowy przepompowni `cieków, dodatkowych 

stacji transformatorowych dopuszcza się wydziela-

nie dziaJek o wielko`ciach i na warunkach wynika-

jących z ”rze”isów szczególnych. 
3. 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. 

4. Dopuszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek na tere-

nach zabudowanych pod warunkiem zapewnienia 

dostę”u do drogi publicznej dla podzielonych nieru-

chomo`ci oraz s”eJnienia warunków, jakim powinny 

od”owiadać budynki i ich usytuowanie. 

5. Wydzielane, w wyniku ”odziaJów wewnętrz-
nych, niepubliczne dojazdy i doj`cia do zabudowy 

powinny s”eJniać warunki okre`lone w przepisach 

szczególnych, z uwzględnieniem mowliwo`ci do-

prowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego. 

6. Ustala się minimalną szeroko`ć frontu nowo 

wydzielanych dziaJek budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 16,0 m, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MW = 20,0 m 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 20,0 m, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 20,0 m, 

5) w zabudowie oznaczonej symbolem RU = 20,0 m, 

6) w zabudowie oznaczonej symbolem UH = 30,0 m, 

7) w zabudowie oznaczonej symbolem UT = 20,0 m. 

7. Ustala się minimalną ”owierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaJek budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 500 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MW = 800 m2, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 600 m2, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 800 m2, 

5) w zabudowie oznaczonej symbolem RU = 800 m2, 

6) w zabudowie oznaczonej symbolem UT = 800 m2, 

7) w zabudowie oznaczonej symbolem UH = 1500 m2. 

8. Dla dziaJek ”oJowonych przy drogach publicz-

nych 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. 
9. Dopuszcza się wprowadzenie ”odziaJu innego 

niw wedJug wytycznych wskazanych w ust. 6, 7 i 8 

jedynie w przypadkach, gdy s”eJnienie wymagaL 

jest niemowliwe ze względu na lokalne uwarunko-

wania. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu ukJadu komunikacyjnego 

1. Parametry techniczne projektowanych dróg  

i ulic nalewy ”rzyjąć zgodnie z przepisami szczegól-

nymi; przy rozbudowie lub przebudowie dróg i ulic 

nalewy dąwyć do stosowania ”owywszych parame-

trów, w zalewno`ci od mowliwo`ci poszerzenia linii 

rozgraniczających. 
2. Dopuszcza się dalsze prowadzenie dróg i ulic 

w istniejących granicach pasa drogowego, je`li nie 

będzie to w kolizji z wielko`cią i charakterem prze-

noszonego ruchu. 

3. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

lub poszerzenia do docelowych ”arametrów istnie-

jących dróg i ulic dopuszcza się dotychczasowy 

s”osób zagospodarowania terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania nowych obiektów budowlanych, 
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uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

4. W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-

puszcza się po uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą 

drogi: 

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach okre`lonych w przepisach szczegól-

nych, 

3) lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji zbio-

rowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lokalizację elementów reklamowych i infor-

macyjnych nieograniczających bez”ieczeLstwa ru-

chu, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
5) lokalizację elementów maJej architektury, 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5. Na obszarze objętym planem ustala się za-

pewnienie na terenie wJasnym inwestora mini-

malnej liczby miejsc parkingowych dla nastę”ują-
cych funkcji: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -  

2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny, 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna -  

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

3) usJugi handlu i gastronomii - 1 miejsce posto-

jowe na kawde 25 m2 pow. uwytkowej, 
4) usJugi kultury, sportu i rekreacji - 1 miejsce 

postojowe na kawdych 5 uwytkowników jednocze-

`nie, 
5) zakJady produkcyjne, magazyny, skJady -  

1 miejsce postojowe na kawdych 5 zatrudnionych, 

6) zabudowa usJugowa inna, niw ”owywsze -  

1 miejsce postojowe na 50 m2 pow. uwytkowej, 
7) przy obiektach, których funkcja wymaga ob-

sJugi pojazdami cięwarowymi, ustala się obowiązek 

usytuowania miejsc ”rzeJadunku i postoju, w ilo`ci 
od”owiadającej potrzebom obiektu, na dziaJce zaj-

mowanej przez ten obiekt. 

 

§ 10. Ograniczenia w uwytkowaniu związane  

z zagospodarowaniem terenów 

1. Ustala się strefy techniczne ograniczonego 

uwytkowania wzdJuw przebiegu linii elektroenergetycz-

nej - pasy wolne od zagospodarowania i zadrzewienia 

umowliwiające eks”loatację sieci z uwzględnieniem 

dojazdu: 

1) wzdJuw linii napowietrznej 15 kV ｦ 16 m  

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

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

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

3) dla stacji transformatorowych - pas terenu  

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

2. Ustala się wzdJuw górnych krawędzi skarp 

brzegów cieków i otwartych rowów melioracyjnych 

obowiązek pozostawienia wolnego od zabudowy  

i nasadzeL pasa terenu o szeroko`ci 4 m umowliwia-

jącego prowadzenie prac konserwacyjnych. 

3. Ustala się strefę ochronną od terenu zamknię-
tego obszaru kolejowego, wyJączonego z opraco-

wania planu (TZ), zgodnie z przepisami szczegól-

nymi: 

1) budynki i budowle powinny być sytuowane  

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 10 m od granicy ob-

szaru kolejowego, z tym we odlegJo`ć ta od osi 

skrajnego toru nie mowe być mniejsza niw 20 m, 

2) budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 

oraz uwyteczno`ci publicznej powinny być sytu-

owane w odlegJo`ci za”ewniającej zachowanie 

dopuszczalnego natęwenia haJasu i wibracji okre`lo-

nego w przepisach odrębnych, 
3) zakrzewianie i zadrzewianie dopuszcza się  

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15 m od osi skrajnego 

toru kolejowego, z wyJączeniem gatunków drzew, 

których wysoko`ć mowe ”rzekroczyć 10 m, 

4) od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej 

(rów odwadniający, podtorze, ”odnówe nasypu) 

nalewy ”ozostawić pas gruntu o szeroko`ci 3 m dla 

potrzeb kolejowej drogi technologicznej, 

5) wszystkie skrzywowania dróg i linii kolejowych 

w jednym poziomie wymagają zachowania parame-

trów trójkąta widoczno`ci bez względu na kategorie 

przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
6) okalizacja wszelkiej infrastruktury technicznej 

w sąsiedztwie obszarów kolejowych wymaga 

uzgodnienia z ich zarządcą. 
 

§ 11. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenów niezainwestowanych 

1. ZL - przeznaczenie podstawowe - tereny la-

sów: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w oparciu  

o plany urządzenia lasów, 
b) ustala się zakaz lokalizowania nowych obiek-

tów kubaturowych, z wyJączeniem obiektów zwią-
zanych z ”rowadzoną gos”odarką le`ną, 

c) dopuszcza się mowliwo`ć wprowadzenia pie-

szo - rowerowych ciągów spacerowych oraz obiek-

tów sJuwących obsJudze turystyki (wiaty, wiewe 

widokowe), pod warunkiem wcze`niejszego uzgod-

nienia z zarządcą lasów, 
d) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą 

lasów. 
2. ZLp - przeznaczenie podstawowe - tereny 

przewidziane do zalesienia: 

1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w oparciu  

o plany urządzenia lasów, 
b) ustala się zakaz lokalizowania nowych obiek-

tów kubaturowych, z wyJączeniem obiektów zwią-
zanych z ”rowadzoną gos”odarką le`ną, 

c) dopuszcza się mowliwo`ć wprowadzenia pie-

szo - rowerowych ciągów spacerowych oraz obiek-

tów sJuwących obsJudze turystyki (wiaty, wiewe 
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widokowe), pod warunkiem wcze`niejszego uzgod-

nienia z zarządcą lasów, 
d) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą 

lasów. 
3. ZN - przeznaczenie podstawowe - tereny zie-

leni nieurządzonej: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu poza urządzeniami i obiektami infrastruk-

tury technicznej, 

b) dopuszcza się uzu”eJnienia zieleni w s”osób 

nie naruszający istniejących warto`ci `rodowiska 

przyrodniczego, 

c) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą 

terenu, 

d) dopuszcza się mowliwo`ć wprowadzenia pie-

szo - rowerowych ciągów spacerowych oraz obiek-

tów sJuwących obsJudze turystyki (wiaty, wiewe 

widokowe), pod warunkiem wcze`niejszego uzgod-

nienia z zarządcą terenu. 

4. R - przeznaczenie podstawowe - tereny uwyt-

ków rolnych: 

1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubatu-

rowych, z wyjątkiem budowli sJuwących produkcji 

rolniczej oraz obiektów związanych z ”rowadzoną 

gos”odarką le`ną, oraz urządzeniami i obiektami 

infrastruktury technicznej, 

b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej, na warunkach uzgodnionych z zarząd-

cą terenu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 
c) dopuszcza się ”rzebudowę oraz wydzielanie  

i budowę nowych dróg gospodarczych transportu 

rolnego, jak równiew likwidację istniejących, z za-

chowaniem warunku dostę”no`ci komunikacyjnej 

do ”ozostaJych terenów, 
d) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urzą-

dzeL melioracji wodnej, 

e) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych 

(stawów rekreacyjnych, hodowlanych, itp.), któ-
rych realizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów ”rzylegJych, 
f) dopuszcza się wprowadzenie zwartych grup 

zieleni wysokiej w formie zadrzewieL `ród”olnych 

oraz nasadzeL przy drogach, 

g) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych  

o niskich klasach bonitacyjnych, po s”eJnieniu wy-

mogów zawartych w przepisach szczególnych, 
h) dopuszcza się mowliwo`ć wprowadzenia pie-

szo - rowerowych ciągów spacerowych oraz obiek-

tów sJuwących obsJudze turystyki (wiaty, wiewe 

widokowe), pod warunkiem wcze`niejszego uzgod-

nienia z zarządcą terenu. 

5. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód powierzchniowych: 

1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się remont, ”rzebudowę, rozbudo-

wę i realizację nowych obiektów i urządzeL hydro-

technicznych, melioracyjnych oraz obiektów infra-

struktury technicznej, pod warunkiem ich zgodno`ci 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) dopuszcza się likwidację, ”rzesunięcie, prze-

budowę lub zarurowanie rowów melioracyjnych  

w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w przypadku likwidacji lub ”rzesunięcia rowu 

teren nalewy wJączyć do funkcji terenów sąsiednich. 
6. KD(Z) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

zbiorcze: 

1) poza terenem zabudowy szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających - 25 m, 

2) 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, 

3) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic, 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci poziomej i pionowej, 

4) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć wjazdów na drogę zbiorczą ogranicza się 

do niezbędnych; dla nowych obiektów nalewy orga-

nizować wjazdy na drogi niwej sklasyfikowane, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lokali-

zację chodników o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, 

7) poza terenami zabudowanymi dopuszcza się 

lokalizację ciągów pieszo - rowerowych o minimal-

nej szeroko`ci 2,5 m. 

7. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) poza terenem zabudowy szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających - 10 m, 

2) 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, 

3) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic, 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci poziomej i pionowej, 

4) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lokali-

zację chodników o minimalnej szeroko`ci 1,5 m. 

8. TZ - tereny zamknięte - obszar kolejowy wy-

Jączony z opracowania planu. Wszelkie dziaJania  

w sąsiedztwie tego obszaru wymagają uzgodnienia 

z jego zarządcą. 
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§ 12. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenów zainwestowanych 

1. MW 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) nieuciąwliwe funkcje usJugowe, zgodnie  

z przepisami szczególnymi, 
c) budynki gospodarcze i garawe dobudowane 

lub wolnostojące, trwale związane z gruntem, ”oJą-
czone w jednorodny zes”óJ obiektów, nie przekra-

czający 20% powierzchni zabudowy dziaJki, 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie mowe 

”rzekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze uwyt-

kowe, lecz nie więcej niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokry-

ciu dachówką ceramiczną w odcieniach koloru 

czerwonego, 

c) dopuszcza się zachowanie w remontowanych 

budynkach mieszkalnych dachów ”Jaskich, 
d) budynki gospodarcze i garawe o wysoko`ci do 

3 m, o formie oraz kolorystyce jak dach budynku 

mieszkalnego, 

e) ustala się pod zabudowę oraz utwardzone 

doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niw 
80% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy 

uwytkować jako biologicznie czynną. 
2. MN 1 - 3 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej, dla której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

powodowania uciąwliwo`ci w stosunku do przyle-

gJych dziaJek z zabudową mieszkaniową, 
c) zmiana sposobu uwytkowania istniejących 

obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe funkcje usJugowe, zgodnie  

z przepisami szczególnymi, 
e) budynki gospodarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnostojące, 
3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

3 kondygnacji, w tym poddasze uwytkowe, lecz nie 

więcej niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokry-

ciu dachówką ceramiczną w odcieniach koloru 

czerwonego, 

c) budynki gospodarcze i garawe o wysoko`ci do 

3 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach bu-

dynku mieszkalnego; dopuszcza się stosowanie 

dachów jednospadowych i ”Jaskich, 
d) ustala się pod zabudowę oraz utwardzone 

doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niw 
70% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy 

uwytkować jako biologicznie czynną. 
3. MU 1 - 4 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usJu-

gowej i usJugowej o nieuciąwliwym charakterze: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obiekty objęte 

ochroną konserwatorską, dla których nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) garawe i budynki gospodarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnostojące, 
c) zmiana sposobu uwytkowania istniejących 

obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

3 kondygnacji, w tym poddasze uwytkowe, lecz nie 

więcej niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokry-

ciu dachówką ceramiczną w odcieniach koloru 

czerwonego, 

c) budynki gospodarcze i garawe o wysoko`ci do 

3 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach bu-

dynku mieszkalnego, dopuszcza się stosowanie 

dachów jednospadowych i ”Jaskich, 
d) dla ”ozostaJych terenów ustala się pod zabu-

dowę oraz utwardzone doj`cia, dojazdy i miejsca 

postojowe nie więcej niw 70% powierzchni dziaJki, 
”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako biologicznie 

czynną. 
4. RM - przeznaczenie podstawowe - tereny za-

budowy zagrodowej: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) nieuciąwliwe funkcje usJugowe, zgodnie  

z przepisami szczególnymi, 
c) budynki gospodarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnostojące, 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie mowe 

”rzekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze uwyt-

kowe, lecz nie więcej niw 9 m, 

b) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy gospodarczej nie mowe 

”rzekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze uwyt-

kowe, lecz nie więcej niw 9 m, 

c) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokry-

ciu dachówką ceramiczną w odcieniach koloru 

czerwonego, 

d) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy gospodarczej dachy  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci i spadkach 20° - 

45°, o pokryciu w odcieniach koloru czerwonego; 

dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych 

i ”Jaskich, 
e) ustala się pod zabudowę oraz utwardzone 

doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niw 
70% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy 

uwytkować jako biologicznie czynną. 
5. UH - przeznaczenie podstawowe - teren za-

budowy usJugowo - handlowej: 

1) forma realizacji przeznaczenia podstawowego: 

a) obiekt usJugowo - handlowy o powierzchni 

s”rzedawy do 400 m2, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) funkcja mieszkaniowa, 

c) garawe i budynki gospodarcze wolnostojące 

lub dobudowane, 

d) elementy reklamowe trwale związane z tere-

nem, 

e) nieuciąwliwe funkcje usJugowe, zgodne z przepi-

sami szczególnymi. 
3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

3 kondygnacji, w tym poddasze uwytkowe, lecz nie 

więcej niw 12 m, 

b) dopuszcza się dominanty architektoniczne w 

gJównej bryle budynku funkcji podstawowej, o wy-

soko`ci nie ”rzekraczającej 15 m, 

c) ustala się dla nowo realizowanej zabudowy 

dachy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci i spadkach 

20° - 35°, o pokryciu w odcieniach koloru czerwo-

nego, 

d) ustala się pod zabudowę oraz utwardzone 

doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niw 
80% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy 

uwytkować jako biologicznie czynną. 

6. UT 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny usJug turystyki: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obiekty objęte 

ochroną konserwatorską, dla których nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) forma realizacji przeznaczenia podstawowego: 

a) obiekty i urządzenia dla potrzeb sportu i rekre-

acji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsJugą, 
b) obiekty gastronomiczne, 

c) obiekty konferencyjno - hotelowe, 

d) obiekty kultury o charakterze wystawienniczo 

- ekspozycyjnym, 

e) obiekty administracji i obsJugi dziaJalno`ci go-

spodarczej, 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa usJugowa uzu”eJniająca przezna-

czenie podstawowe, 

c) zabudowa mieszkaniowa, 

d) elementy reklamowe trwale związane z tere-

nem, 

e) zmiana sposobu uwytkowania istniejących 

obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
f) nieuciąwliwe funkcje usJugowe, zgodne z prze-

pisami szczególnymi, 
4) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

3 kondygnacji, w tym poddasze uwytkowe, lecz nie 

więcej niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obiektów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokry-

ciu dachówką ceramiczną w odcieniach koloru 

czerwonego, 

c) budynki gospodarcze i garawe o wysoko`ci do 3 m, 

d) dla terenu UT 1 ustala się pod zabudowę oraz 

utwardzone doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe 

nie więcej niw 80% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą 

czę`ć nalewy uwytkować jako biologicznie czynną, 
e) dla terenu UT 2 ustala się pod zabudowę oraz 

utwardzone doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe 

nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą 

czę`ć nalewy uwytkować jako biologicznie czynną. 
7. RU 1 - 4 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny produkcji i obsJugi rolnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obiekty objęte 

ochroną konserwatorską, dla których nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) forma realizacji przeznaczenia podstawowego: 

a) obiekty produkcji rolnej, 
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b) obiekty dla potrzeb hodowli zwierząt wraz  

z urządzeniami związanymi z ich obsJugą, 
c) obiekty sJuwące do eksponowania zwierząt, 
d) skJady i magazyny ”Jodów rolnych, 

e) obiekty warsztatowe i rzemie`lnicze, 
f) obiekty dla potrzeb produkcji ro`lin szklarnio-

wych, 

g) garawe na maszyny rolnicze, 

h) obiekty obsJugi transportu przeznaczone na 

wJasne potrzeby, 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) obiekty produkcyjne, 

c) zabudowa usJugowa uzu”eJniająca przezna-

czenie podstawowe, 

d) zabudowa mieszkaniowa, 

e) elementy reklamowe trwale związane z tere-

nem, 

f) zmiana sposobu uwytkowania istniejących 

obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
g) nieuciąwliwe i uciąwliwe funkcje usJugowe, 

zgodne z przepisami szczególnymi, 
4) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

2 kondygnacji, w tym poddasze uwytkowe, lecz nie 

więcej niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obiektów oraz nowo 

realizowanej zabudowy dachy o symetrycznym ukJa-
dzie ”oJaci i spadkach 30° - 45°, o pokryciu dachów-

ką ceramiczną w odcieniach koloru czerwonego, 

c) ustala się pod zabudowę oraz utwardzone 

doj`cia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niw 
70% powierzchni dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy 

uwytkować jako biologicznie czynną, 
d) wzdJuw granic z terenami o innej funkcji nalewy 

”rzewidzieć zieleL ozdobną, równogatunkową  

o charakterze izolacyjnym. 

8. ZP 1 - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zieleni urządzonej zaJowenia parkowo - paJacowego: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obiekty objęte 

ochroną konserwatorską, dla których nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) forma realizacji przeznaczenia podstawowego: 

a) ochrona i utrzymanie dotychczasowej funkcji 

parku oraz rewaloryzacja zabytkowego zaJowenia 

”aJacowo - parkowego, z ”rzywróceniem jego daw-

nej `wietno`ci, 
b) zmiana sposobu uwytkowania zabytkowego 

”aJacu na funkcje: 

- konferencyjno - hotelowe, 

- gastronomiczno - turystyczne, 

- administracji i obsJugi dziaJalno`ci gospodarczej, 

- mieszkaniowe, 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) obiekty sJuwące do eksponowania zwierząt, 
c) obiekty kultury o charakterze wystawienniczo 

- ekspozycyjnym, 

d) nowe sieci uzbrojenia podziemnego oraz loka-

lizacja urządzeL infrastruktury technicznej, 

4) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) wysoko`ć oraz ksztaJt i pokrycie dachów 

nadbudowywanych, rozbudowywanych, przebu-

dowywanych obiektów zabytkowych oraz forma 

nowej zabudowy zgodnie z zasadami zawartymi  

w § 6, 

b) ustala się ochronę istniejącego starodrzewu, 

c) przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów 

nalewy uwzględnić elementy krajobrazowe oraz 

gatunki rodzime wJa`ciwe dla siedlisk obszaru obję-
tego planem, 

d) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych z materiaJów wodoszczelnych, 

e) prowadzenie nowych odcinków sieci uzbroje-

nia podziemnego oraz lokalizacja urządzeL infra-

struktury technicznej, w s”osób nie degradujący 

walorów estetycznych i krajobrazowych terenu, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
f) dopuszcza się lokalizowanie obiektów kubatu-

rowych (portiernie, strówówki, kapliczki, itp.) na 

granicy dziaJki, w linii ogrodzenia. 

9. ZP 2 - 4 - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zieleni urządzonej (parki): 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej, dla której nalewy 

uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków zawarte w § 6, 

2) forma realizacji przeznaczenia podstawowego: 

a) nowo projektowane tereny zieleni urządzonej 
powinny swym charakterem nawiązywać do zabyt-

kowego zaJowenia ”aJacowo - parkowego i jego 

elementów, 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki i obiekty dla potrzeb turystyki i ga-

stronomii wraz z urządzeniami związanymi z ich 

obsJugą, 
c) wyznaczanie terenów na potrzeby piknikowo - 

festynowe, 

d) nowe sieci uzbrojenia podziemnego oraz loka-

lizacja urządzeL infrastruktury technicznej, 

4) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) przy nasadzeniach drzew i krzewów nalewy 

uwzględnić elementy krajobrazowe oraz gatunki ro-

dzime wJa`ciwe dla siedlisk obszaru objętego planem, 

b) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych z materiaJów wodoszczelnych, 

c) prowadzenie nowych odcinków sieci uzbroje-

nia podziemnego oraz lokalizacja urządzeL infra-

struktury technicznej, w s”osób nie degradujący 
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walorów estetycznych i krajobrazowych terenu, 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 
10. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (stacja 

transformatorowa): 

1) uwytkowanie zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami szczególnymi, 
2) dopuszcza się realizację nowych urządzeL  

i obiektów pod warunkiem ich zgodno`ci z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi. 

11. KD(Z) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

zbiorcze: 

1) poza terenem zabudowy szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających - 25 m, 

2) 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, 

3) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic, 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci poziomej i pionowej, 

4) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju po-

przecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg, 
5) ilo`ć wjazdów na drogę zbiorczą ogranicza się 

do niezbędnych; dla nowych obiektów nalewy orga-

nizować wjazdy na drogi niwej sklasyfikowane, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lokali-

zację chodników o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, 

7) poza terenami zabudowanymi dopuszcza się 

lokalizację ciągów pieszo - rowerowych o minimal-

nej szeroko`ci 2,5 m. 

12. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) poza terenem zabudowy szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających - 10 m, 

2) 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, 

3) dopuszcza się zmianę ksztaJtu i powierzchni 

terenu zajmowanego przez skrzywowania dróg i ulic, 

w celu zapewnienia wymaganych warunków wi-

doczno`ci poziomej i pionowej, 

4) szeroko`ć jezdni oraz elementów przekroju po-

przecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lokali-

zację chodników o minimalnej szeroko`ci 1,5 m. 

13. KDPJ ｦ przeznaczenie podstawowe - ciągi 
pieszo - jezdne: 

1) 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, 

2) na terenach zabudowanych ustala się lokali-

zację chodników o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, 

3) ustala się jezdnie utwardzone o minimalnej 

szeroko`ci 3,5 m, 

4) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospoda-

rowanie jezdni i ciągu pieszego. 

 

Przepisy koLcowe  

 

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzania i uwytkowania terenów. Do czasu zagospo-

darowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, 

pozostawia się dotychczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i uwytkowanie terenów, bez mowliwo`ci 
wprowadzania trwaJych obiektów budowlanych 

uniemowliwiających docelową realizację ustaleL 

planu. 

 

§ 14. O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

się stawkę ”rocentową stanowiącą ”odstawę do 

okre`lania o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci w związku z uchwaleniem planu: 

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: MN, MW, MU, UT, UH, RM, RU  

w wysoko`ci 20%, 

- dla ”ozostaJych terenów w wysoko`ci 1%. 

 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza się 

Burmistrzowi Grodkowa. 

 

§ 16. Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie po 

u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

inw. Karol Grzybowski 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XLIV/453/10 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego niektórych miejscowo`ci Gmi-

ny Grodków - SulisJaw 

 

Ze względu na brak uwag, wniesionych w usta-

wowym terminie do 22.09.2010 r. do projektu planu 

wraz z ”rognozą skutków ustaleL planu na `rodowi-

sko, ponownie wyJowonego do publicznego wglądu  

w dniach od 09.08.2010 r. do 07.09.2010 r., Rada 

Miejska w Grodkowie nie dokonuje rozstrzygnięć wy-

nikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.). 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr XLIV/453/10 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji, w zakresie infrastruktury tech-

nicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz 

zasady ich finansowania  

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.). 

 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wykonano ”rognozę skutków 

finansowych uchwalenia planu miejscowego wsi 

SulisJaw. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skut-

ki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-

ków i w”Jywów. 
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi SulisJaw 

konieczna będzie realizacja infrastruktury w zakre-

sie: dróg dojazdowych gminnych, ciągów pieszo ｦ 

jezdnych, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. 
Na terenie opracowania w związku z rozwojem 

terenów ”rzewawnie w uzu”eJnieniu istniejącej za-

budowy, a więc równiew wykorzystujących istnieją-
cą infrastrukturę, nakJady związane ze skutkami 

finansowymi planu w zakresie infrastruktury wyni-

kają z potrzeby realizacji nowej infrastruktury. Reali-

zacja brakującej w istniejącej zabudowie sieci infra-

struktury technicznej wynikaJa juw ze wcze`niejsze-

go planu miejscowego i ze stanu istniejącego.  
W ustaleniach planu nie okre`la się terminu realizacji 

inwestycji. Mowliwo`ci pozyskania dochodów w 

związku z wy”osaweniem w infrastrukturę tech-

niczną w postaci o”Jat planistycznych i adiacenc-

kich są nieznaczne i nie wystarczą na pokrycie 

kosztów jej realizacji. 

W przypadku przeprowadzanych ”rzebudów 

dróg, nalewy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-

struktury podziemnej i ”rze”rowadzić ją wyprzedza-

jąco lub w trakcie przebudowy drogi. Nalewy pod-

kre`lić, we ustalenia planu miejscowego nie stano-

wią decyzji inwestycyjnych, a jedynie dyspozycje 

przestrzenne umowliwiające wprowadzenie inwesty-

cji na okre`lonych zasadach. Realizacja ustaleL za-

wartych w projekcie planu uzalewniona jest od mow-
liwo`ci finansowych gminy ze względu na ich fi-

nansowanie z budwetu gminy. 

 

Zasady finansowania. Przewiduje się, we finan-

sowanie wywej wymienionych zadaL, realizowanych 

sukcesywnie w miarę potrzeb, odbywać się będzie 

z budwetu gminy oraz ze `rodków wJasnych przed-

siębiorstw dziaJających w imieniu gminy. Nie wy-

klucza się mowliwo`ci ws”óJfinansowania tych za-

daL ze `rodków zewnętrznych, w tym pozyskiwa-

nie z funduszy Unii Europejskiej oraz udziaJu w 

kosztach realizacji dróg gminnych inwestorów 

”rzedsięwzięć niedrogowych związanych z budową 

lub ”rzebudową dróg publicznych. Finansowanie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalewą do zadaL wJasnych gminy, ujętych w ni-

niejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óun. zm.), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu 

miasta uchwala się w corocznej uchwale budweto-

wej; 

2) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budwetowy, ujmowane są w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - 

Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

3) inwestycje, które mogą być ws”óJfinansowa-

ne ze `rodków pomocowych ujęte są w Planie 

Rozwoju Lokalnego. 

 

Realizacja inwestycji nastą”i zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą Prawo 

budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą 

Prawo zamówieL publicznych, ustawą o samorzą-
dzie gminnym i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 
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