
 

 

UCHWAŁA NR XXI/157/12 

RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: 

Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych,  

Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80,  

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117,  

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 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, z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Ole-

śnie Nr XLV/274/09 z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzow-

skiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki, po stwierdzeniu zgod-

ności ustaleń projektu planu z zapisem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Olesno wprowadzonej uchwałą nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27.03.2012 r., 

Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, 

Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej  

i Stobrówki, w granicach określonych na załącznikach nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do uchwały:  

1) obszar w rejonie ulic: Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, przedstawia załącznik nr 1.1;  

2) obszar w rejonie ulic: Matejki i Kossaka, przedstawia załącznik nr 1.2;  

3) obszar w rejonie ulicy Wronczyńskiej, przedstawia załącznik nr 1.3;  

4) obszar w rejonie ulic: Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki, przedstawia załącznik nr 1.4.  

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych  

w pkt od 1 do 3, w planie nie określa się:  

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  
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2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo po-

wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załączniki nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granice obszarów objętych planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków;  

4) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;  

5) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej;  

6) stanowiska archeologiczne;  

7) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

8) obowiązujące linie zabudowy;  

9) granica strefy sanitarnej od cmentarza w odległości 150 m;  

10) strefa bezpieczeństwa od gazociągów wysokiego ciśnienia, z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych;  

11) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami: MN, MN/RM, MN/U, MW, U, U/UC, BS/U, P/U, P/UC, RUL, 

RU, US, KS, E, G, C, K, ZC, ZU, ZL, R/ZL, R, Rz, Wp, Ws, KDD, KDPj, KDW, KP - zgodnie z legendą.  

§ 4. Dla obszarów objętych planem ustala się następujące przeznaczenia terenów oznaczone następującymi 

symbolami:  

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) MN/RM - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej;  

3) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej;  

4) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

5) U - tereny zabudowy usługowej;  

6) U/UC - tereny zabudowy usługowej, z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-

wyżej 400 m
2
;  

7) BS/U - tereny baz, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;  

8) P/U - tereny zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej;  

9) P/UC - tereny zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
;  

10) RUL - tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych;  

11) RU - tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;   

12) US - tereny sportu, rekreacji i wypoczynku;  

13) KS - tereny parkingów;  

14) E - tereny infrastruktury technicznej – energetyka;  

15) G - tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo;  
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16) C - tereny infrastruktury technicznej – ciepłownictwo;  

17) K - tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;  

18) ZC - tereny cmentarzy;   

19) ZU - tereny zieleni urządzonej;  

20) ZL - tereny lasów;  

21) R/ZL - tereny rolnicze wskazane do zalesienia;  

22) R - tereny rolnicze;  

23) Rz - tereny rolnicze – obudowa biologiczna cieków wodnych;  

24) Wp - tereny wód płynących;  

25) Ws - tereny wód stojących;  

26) KDD - tereny dróg publicznych – droga lokalna klasy „D” dojazdowej;  

27) KDPj - tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych;  

28) KDW - tereny dróg wewnętrznych;  

29) KP - tereny ciągów pieszych.  

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) bazach, składach i magazynach –należy przez to rozumieć obiekty magazynowe, składy wraz z towarzy-

szącymi obiektami gospodarczymi i garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządzeniami bu-

dowlanymi;  

2) cmentarzu –należy przez to rozumieć teren cmentarz wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak: kapli-

ca, obiekty zaplecza sanitarnego, obiekty gospodarcze itp., wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlany-

mi, z dojściami i dojazdami, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;  

3) linii rozgraniczającej tereny – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

4) miejscu postojowym – należy przez to rozumieć stanowisko służące do parkowania pojazdów samocho-

dowych - zewnętrzne lub garażowe;  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ze-

wnętrzny obrys nadziemnych części budynku, nie licząc schodów zewnętrznych i okapów dachu;  

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi znajdować się najbardziej 

wysunięta część ściany frontowej budynków mieszkalnych; dla pozostałych budynków lokalizowanych na 

działce, wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną linię zabudowy;  

7) obiektach obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych – należy przez to rozumieć budynki administra-

cyjne i biurowe wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, garażami i parkingami, dojściami i do-

jazdami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi;  

8) obiektach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych – należy przez to rozumieć budynki administra-

cyjne, biurowe, obiekty gospodarcze, magazynowe, place manewrowe  

i składowe, budowle rolnicze, wraz z dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi;  

9) parkingu – należy przez to rozumieć parking wraz budynkami obsługi parkingu takimi jak: budynek stró-

żówki, budynek sanitarny wraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, o ile ustalenia szczegółowe  

nie stanowią inaczej;  

10) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa  

w  1 ust. 1 uchwały;  

11) powierzchni zabudowy budynków – należy przez to rozumieć powierzchnię pod nadziemnymi częścia-

mi budynków, po zewnętrznym ich obrysie;  

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  
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13) przeznaczeniu podstawowym terenu lub przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć wiodący 

sposób zagospodarowania i użytkowania terenu;  

14) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodaro-

wania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu  

i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki, przy czym powierzchnia użytkowa 

części budynku związana z przeznaczeniem uzupełniającym terenu nie może przekraczać powierzchni użytko-

wej części budynku związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu, a powierzchnia części działki zagospo-

darowanej na cele związane z przeznaczeniem uzupełniającym terenu, nie może przekraczać powierzchni części 

działki zagospodarowanej na cele związane z przeznaczeniem podstawowym terenu;  

15) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 do niniejszej uchwały;  

16) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-

czony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;  

17) terenach sportu, rekreacji i wypoczynku - należy przez to rozumieć obiekty takie jak: pływalnie, bo-

iska, korty tenisowe itp., wraz z towarzyszącymi budynkami biurowymi, sanitarno – socjalnymi, gospodar-

czymi i garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi;  

18) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone do przedsięwzięć, dla któ-

rych sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane, zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi w zakresie ochrony środowiska;  

19) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne wielorodzin-

ne wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi;  

20) zabudowie mieszkaniowo – usługowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalno - usługowe wraz 

z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządze-

niami budowlanymi;  

21) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć obiekty produkcyjne, magazynowe oraz składy wraz 

z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi, garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządze-

niami budowlanymi;  

22) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki usługowe wraz z towarzyszącymi obiektami 

gospodarczymi, garażami, dojściami i dojazdami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE  

§ 6. W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, obowiązują następujące ustalenia:  

1) wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą nowych budynków oraz rozbudowywanych części 

budynków istniejących; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej;  

2) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków lub ich części, znajdujących się w mniejszej 

odległości od dróg niż określają to wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;  

3) za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wy-

sokości niezgodnej z ustaleniami określonymi w planie dla nowej zabudowy, bez konieczności dostosowy-

wania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 4;  

4) w przypadku nadbudowy istniejących budynków oraz przebudowy istniejących budynków w zakresie 

zmiany geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy;  

5) za zgodne z planem uznaje się realizację lukarn i wykuszy dachowych;  

6) określone w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów budynków nie dotyczą budynków związanych  

z obiektami infrastruktury technicznej;  
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7) na obszarach objętych planem, z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami: P/UC, 2P/U, 1U/UC, 

2U/UC ustala się zakaz stosowania wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam o powierzchni 

przekraczającej 3 m
2
;  

8) w terenach oznaczonych symbolami: MW, MN, MN/RM dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie nie-

uciążliwych;  

9) w terenach oznaczonych symbolami: MW, MN, 2U/UC, MN/RM, ustala się zakaz wprowadzania usług związa-

nych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, punktów sku-

pu i składowania surowców wtórnych, zakładów kamieniarskich, galwanizacyjnych, stacji paliw;  

10) na obszarze planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: P/UC, U/UC, ustala się zakaz wpro-

wadzania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
;  

11) ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;  

12) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;  

13) za zgodne z planem uznaje się: przebudowę, rozbudowę oraz odbudowę istniejących budynków o funkcji 

innej niż określona w planie, z możliwością zachowania ich dotychczasowej funkcji.  

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) ustala się zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków;  

2) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się nakaz zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów 

przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zago-

spodarowanie;  

3) stosownie do przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska, dotyczących ochrony przed hałasem, 

na obszarze objętym planem wskazuje się następujące rodzaje terenów o różnych funkcjach lub różnych za-

sadach zagospodarowania:  

a) tereny oznaczone symbolem MN – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) tereny oznaczone symbolem MW – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego,  

c) tereny oznaczone symbolami MN/U – zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych,  

d) tereny oznaczone symbolem MN/RM – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

lub terenów zabudowy zagrodowej,  

e) tereny oznaczone symbolem US – zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;  

4) inwestycje lokalizowane w granicach obszaru objętego planem, nie mogą powodować ponadnormatywnych 

uciążliwości w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, promieniowania 

elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;  

5) ustala się obowiązek stosowania systemów ogrzewania opartych o niskoemisyjne źródła energii z wykorzy-

staniem gazu, oleju opałowego, biomasy, energii elektrycznej, nowoczesnych, wysokosprawnych technolo-

gii opartych na paliwach stałych oraz innych ekologicznych technologii.  

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) na obszarach objętych planem w obrębie terenów: 1U, 2ZC, występują obiekty wpisane do rejestru zabyt-

ków podlegające ochronie konserwatorskiej:  

a) kościół odpustowy p.w. św. Anny, 1518 r., nr decyzji o wpisie do rejestru zabytków: 33/49 z 10.12.1949 

158/76 z 14.02.1978, ul. Gorzowska,  

b) cmentarz żydowski, mur, ruiny domu pogrzebowego, pocz. XIX w., nr decyzji o wpisie do rejestru za-

bytków: 427/88 z 27.05.1988, ul. Młyńska;  

2) wszelka działalność inwestycyjna w obrębie terenów i obiektów, o których mowa w pkt 1 – w oparciu  

o dokumentację zatwierdzoną przez właściwe służby ochrony zabytków;  
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3) ustala się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku planu, dla której 

obowiązują następujące nakazy i zakazy:  

a) należy zachować i wyeksponować historyczne założenie, w tym układ zieleni,  

b) należy zachować obecny sposób zagospodarowania obszaru w formie cmentarza i zabudowy sakralnej,  

c) wyklucza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z terenem lub 

obiektami objętymi granicą strefy,  

d) wszelkie zamierzenia budowlane oraz związane z nasadzeniami zieleni oraz zmianą historycznych na-

wierzchni, wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków;  

4) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych obowiązują następujące ustalenia:  

a) ustala się ochronę oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych:  

- nr 18 na obszarze miasta Olesno – ślad osadnictwa, średniowiecze,  

- nr 7 AZP 85-42 (nr 9 na obszarze miasta Olesno) – osada, kultura łużycka,  

- nr 2 na obszarze miasta Olesno – osada, XI – XII w.,  

- nr 1 na obszarze miasta Olesno, polegającą na obowiązku powiadomienia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem prac ziemnych, w związku z ko-

niecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz koniecznością dopełnienia in-

nych wymogów proceduralnych – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków,  

b) ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej wyznaczoną na załączniku nr 1.1, 1.4 oraz obejmującą 

cały obszar objęty planem przedstawiony na załączniku nr 1.3, w obrębie której obowiązuje obowiązek 

powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej  

z prowadzeniem prac ziemnych, w związku z możliwością wystąpienia konieczności przeprowadzenia 

ratowniczych badań archeologicznych oraz koniecznością dopełnienia innych wymogów proceduralnych 

– zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków.  

§ 9. W zakresie terenów oraz obiektów podlegających ochronie ustalonej na podstawie przepisów odręb-

nych, obowiązują ustalenia określone w § 8 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.  

§ 10. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące nowo wydzielanych działek:  

1) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż:  

a) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/RM:  

- 600 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usługowej,  

- 500 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

- 300 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

b) w terenach oznaczonych symbolem U – 600 m
2
,  

c) w terenach oznaczonych symbolami: MW, MN/U, U/UC, P/U, P/UC, US, KS – 1000 m
2
;  

2) obowiązuje zachowanie kąta prostego z tolerancją do 10° w stosunku do osi dróg, dla linii podziałów geo-

dezyjnych wydzielanych od strony dróg;  

3) obowiązuje zachowanie minimalnej szerokości frontu działki:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 18 m,  

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 14 m,  

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 8 m,  

d) dla pozostałych funkcji: 20 m;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę tech-

niczną i komunikację wewnętrzną.  
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§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) w celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych, wprowa-

dza się nakaz pozostawienia pasów o szerokości 1,5 m od górnej krawędzi cieku, wolnych od zainwesto-

wania oraz nasadzeń zieleni wysokiej;  

2) zakazuje się wszelkich ingerencji w koryto cieku wodnego, bez zgody administratora cieku;  

3) w przypadku występowania sieci drenarskiej, ustala się nakaz zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;  

4) ewentualne uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy zgłaszać właści-

wemu zarządcy oraz naprawić pod nadzorem właściwego organu;  

5) ustala się strefę bezpieczeństwa od gazociągu wysokiego ciśnienia z zakazem lokalizacji budynków miesz-

kalnych, której granica przebiega w odległości 35 m od osi skrajnego gazociągu w/c;  

6) w granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 150 m od granic cmentarza, wyklucza się 

realizację studzien służących do czerpania wody pitnej oraz dla potrzeb gospodarczych;  

7) w terenach sąsiadujących z terenami kolejowymi ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

a) nie dopuszcza się wykorzystywania rowów odwadniających tereny kolejowe dla potrzeb odwadniania 

innych terenów,  

b) wprowadzanie zieleni wysokiej w sąsiedztwie linii kolejowej wymaga zachowania odległości nie mniej-

szej niż 15,0 m od osi skrajnego toru kolejowego,  

c) planowane inwestycje powinny uwzględniać uciążliwości i zagrożenia pochodzące od eksploatowanej li-

nii kolejowej,  

d) konstrukcja obiektów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej powinna uwzględniać wibracje i drgania,  

e) w sąsiedztwie obszarów kolejowych wyklucza się lokalizację obiektów związanych z obrotem substan-

cjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi,  

f) zakłady pylące powinny być wyposażone w instalacje odpylające i zraszające.  

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) za zgodne z planem uznaje się lokalizację infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury telekomunika-

cyjnej w zakresie łączności publicznej, w liniach rozgraniczających dróg i pieszo-jezdnych lub w innych te-

renach, w sposób zapewniający racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich prze-

znaczeniem określonym w planie;  

2) w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejącymi elementami infrastruktury tech-

nicznej, należy je przełożyć lub zabezpieczyć na warunkach określonych przez właściwego zarządcę sieci, 

z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów;  

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej,  

z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;  

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,  

b) w przypadku realizacji kubaturowych stacji transformatorowych, należy wydzielać tereny dla potrzeb 

trafostacji, w sposób zapewniający dostęp z dróg publicznych – w porozumieniu z zarządcą sieci;  

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowo ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, z do-

puszczeniem rozwiązań opartych na indywidualnych instalacjach zbiornikowych;  

6) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego:  

a) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie łączności pu-

blicznej,  
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b) ustala się realizację sieci teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych 

inwestycji, przy czym w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację in-

frastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – w rozumieniu przepisów odrębnych;  

7) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:  

a) ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej,  

b) w przypadku braku możliwości podłączenia inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się sto-

sowanie szczelnych zbiorników wybieralnych na ścieki, do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej,  

c) ustala się zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków,  

d) w przypadku odprowadzenia ścieków przemysłowych przekraczających dopuszczalne wskaźniki zanie-

czyszczeń, ustala się obowiązek instalacji urządzeń oczyszczających ścieki do poziomów normatywnych 

przed odprowadzeniem do systemu kanalizacji sanitarnej,  

e) ustala się docelowo obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez system kanaliza-

cji deszczowej, do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie wód opadowych 

na działce własnej w sposób nie powodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych lub 

odprowadzenie wód do innych odbiorników - w przypadku uzyskania takiej możliwości,  

f) w terenach zagrożonych zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi ustala się obowiązek 

utwardzenia terenu oraz zneutralizowania substancji ropopochodnych na terenie własnym inwestora;  

8) w zakresie zagospodarowania odpadów:  

a) ustala się sposób usuwania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych - zgodnie z przepisami odrębny-

mi i gminnym planem gospodarki odpadami,  

b) na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do gromadzenia  

i segregacji odpadów, w tym selektywnej zbiórki odpadów;  

9) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:  

a) należy stosować urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanie-

czyszczeń, o których mowa w § 7 pkt 5,  

b) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w § 6 pkt 11.  

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) komunikacyjne powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym - poprzez istniejące włącze-

nia dróg: 1KDD – 3KDD oraz dróg wewnętrznych;  

2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanej z drogą oraz zieleni;  

3) za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg: miejsc postojowych, ścieżek 

rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów;  

4) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne 

– zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

5) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 4:  

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – min. 5,0 m,  

b) w przypadku dróg ślepych o długości przekraczającej 50 m, obowiązuje realizacja placów do zawraca-

nia, o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m,  

c) włączenie projektowanych dróg wewnętrznych do dróg publicznych – na warunkach i za zezwoleniem 

zarządcy drogi;  

6) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych, ustala się następujące wskaźniki:  

a) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  obowiązują min. 2 miejsca postojowe  

na każdy budynek mieszkalny,  
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b) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  obowiązuje min. 1 miejsce postojowe na 

każdy lokal mieszkalny,  

c) dla terenu oznaczonego symbolem 2U/UC obowiązuje zapewnienie min. 10 miejsc postojowych,  

d) w przypadku zakładów produkcyjnych – obowiązują min. 2 stanowiska postojowe na każdych 10 za-

trudnionych,  

e) dla projektowanych usług lokalizowanych poza terenami oznaczonymi symbolami: 1U, 2U, 4U:  

nie mniej niż 2 miejsca postojowe, dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej do 20 m
2
, nie 

mniej niż 3 miejsca postojowe, dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 20 m
2 

do 50 m
2
, 

każde następne 2 miejsca postojowe, na każde następne rozpoczęte 50 m
2 
powierzchni użytkowej usług,  

f) ponadto, w przypadku realizacji obiektów usługowo – handlowych o powierzchni sprzedaży przekracza-

jącej 100 m
2
, poza terenem oznaczonym symbolem 2U/UC, powierzchnia parkingów powinna być dwu-

krotnie większa od powierzchni sprzedaży, a w przypadku realizacji obiektu hotelowego - nie mniej niż 

1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy/apartament.  

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1MN do 9MN, od 13MN do 30MN, 

dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) usługi wbudowane,  

b) drogi wewnętrzne,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, w tym w odległości: min. 10,0 m  

od krawędzi jezdni dróg krajowych,  

b) ustala się obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu:  

- w terenie 4MN w odległości 6,0 m od drogi 6KDW,  

- w terenie 5MN w odległości 6,0 m od drogi 6KDW oraz w odległości 5,0 m od drogi 7KDW,  

- w terenie 6MN w odległości 7,0 m od drogi 7KDW,  

- w terenie 7MN w odległości 6,0 m od ul. Matejki,  

c) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać:  

- 35% – w przypadku zabudowy wolnostojącej,  

- 40% – w przypadku zabudowy bliźniaczej,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 40% powierzchni działki budowlanej,  

e) wolnostojące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki,  

f) obsługa komunikacyjna terenów – z sąsiednich dróg,  

g) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

h) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na granicy 

działki budowlanej,  

i) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki 

oraz na granicy działki budowlanej,  
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j) w przypadku nowych podziałów na działki budowlane, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

działki nie może być mniejsza niż:  

- 600 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

- 500 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,  

b) dopuszcza się usługi jedynie jako wbudowane w budynki mieszkalne,  

c) w terenach oznaczonych symbolami: od 1MN do 9MN, od 13MN do 21MN oraz 29MN, 30MN, mak-

symalna wysokość budynków mieszkalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego 

punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

d) w terenach oznaczonych symbolami: od 22MN do 28MN, maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, 

liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

e) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

f) dachy budynków – dwu - lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, 

mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów czterospadowych, dopusz-

cza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale od 30° do 45°,  

g) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych,  

h) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 10MN, 11MN, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) usługi wbudowane,  

b) drogi wewnętrzne,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległości 6,0 m od drogi 11KDW oraz od drogi poza 

granicą obszaru objętego planem,  

b) ustala się obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu w odległości 6m od linii rozgrani-

czającej tereny od strony ul. Wronczyńskiej,  

c) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać: 35% – 

w przypadku zabudowy wolnostojącej, 40% – w przypadku zabudowy bliźniaczej lub szeregowej,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 40% powierzchni działki budowlanej –  

w przypadku zabudowy wolnostojącej,  

e) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30% powierzchni działki budowlanej –  

w przypadku zabudowy bliźniaczej,  

f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 20% powierzchni działki budowlanej –  

w przypadku zabudowy szeregowej,  

g) wolnostojące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki,  

h) obsługa komunikacyjna terenów – z ulicy Wronczyńskiej,  
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i) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

j) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szerego-

wej na granicy działki budowlanej,  

k) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki 

oraz na granicy działki budowlanej,  

l) w przypadku nowych podziałów na działki budowlane, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

działki nie może być mniejsza niż:  

- 600 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

- 500 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

- 300 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;  

m) w przypadku nowych podziałów na działki budowlane obowiązuje zachowanie minimalnej szerokości 

frontu działki:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 18,0 m,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 14,0 m,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 8,0 m;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym bliźniaczym lub 

szeregowym,  

b) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej, maksymalna liczba segmentów w jednym zespole nie mo-

że przekraczać 4,  

c) dopuszcza się usługi jedynie jako wbudowane w budynki mieszkalne,  

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższe-

go punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

e) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

f) dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, 

mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów czterospadowych, dopusz-

cza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale od 30° do 45°,  

g) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych,  

h) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12MN, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) usługi wbudowane,  

b) obiekty sportu i rekreacji,  

c) drogi wewnętrzne,  

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  
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a) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać: 

35% – w przypadku zabudowy wolnostojącej, 40% – w przypadku zabudowy bliźniaczej,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30% powierzchni działki budowlanej lub ze-

społu działek w ramach jednej inwestycji,  

c) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 13KDW,  

d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,  

b) dopuszcza się usługi jedynie jako wbudowane w budynki mieszkalne,  

c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższe-

go punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

d) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

e) dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dacho-

wych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub mate-

riałem dachówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej,  

f) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych,  

g) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/U, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 13KDW 

oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. Stobrówki,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 20% powierzchni działki lub zespołu działek 

w ramach jednej inwestycji,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Stobrówki lub drogi 13KDW,  

e) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) towarzyszące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki,  

g) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki 

oraz na granicy działki budowlanej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym,  
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b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

c) maksymalna wysokość towarzyszących budynków garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

d) dachy budynków mieszkalnych – dwu- lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych 

połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cemento-

wą lub materiałem dachówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów 

czterospadowych, dopuszcza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w prze-

dziale od 30° do 45°,  

e) dachy budynków usługowych, gospodarczych i garażowych – dwu - lub wielospadowe o symetrycznych 

kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 25° do 45°,  

f) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych w budynkach 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,  

g) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN/U, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 5,0 m od linii roz-

graniczającej terenu od strony ul. Kościuszki,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki, nie może przekraczać 35%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30% powierzchni działki lub zespołu działek 

w ramach jednej inwestycji,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Kościuszki,  

e) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki 

oraz na granicy działki budowlanej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym,  

b) w przypadku lokalizacji nowego budynku mieszkalnego lub usługowego, maksymalna wysokość budyn-

ku, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

c) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku nr 15, maksymalna wysokość budynku, 

liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może się zwiększyć,  

d) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

e) dachy budynków – dwu - lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, 

mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów czterospadowych, dopusz-

cza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale od 30° do 45°,  

f) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych w budynkach 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,  
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g) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1MN/RM do 4MN/RM, 6MN/RM, 

7MN/RM, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy za-

grodowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa usługowa,  

b) drogi wewnętrzne,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  

- w terenie 2MN/RM w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 16R oraz od linii rozgranicza-

jącej terenu od strony ul. Stobrówki,  

- w terenie 3MN/RM w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 15R,  

- w terenie 4MN/RM w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 13KDW,  

- w terenach: 6MN/RM, 7MN/RM - zgodnie z rysunkiem planu,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 35%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30% w stosunku do powierzchni działki lub 

zespołu działek w ramach jednej inwestycji,  

d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

e) towarzyszące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki,  

f) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki 

oraz na granicy działki budowlanej,  

g) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy zagrodowej, z możliwością przebudowy  

i rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym,  

b) w terenach oznaczonych symbolami: 1MN/RM, 4MN/RM, 6MN/RM, 7MN/RM, maksymalna wysokość 

budynków innych niż garażowe, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, 

nie może przekraczać 10,0 m,  

c) w terenach oznaczonych symbolami: 2MN/RM, 3MN/RM, maksymalna wysokość budynków innych niż ga-

rażowe, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

d) maksymalna wysokość towarzyszących budynków garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

e) dachy budynków w terenach oznaczonych symbolami: 1MN/RM, 6MN/RM, 7MN/RM – dwu - lub wie-

lospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w prze-

dziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówko podobnym  

z wyłączeniem dachówki bitumicznej,  

f) dachy budynków w terenach oznaczonych symbolami: 2MN/RM, 3MN/RM – dwu- lub wielospadowe o sy-

metrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 25° do 45°,  
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g) dachy budynków w terenie oznaczonym symbolem 4MN/RM – dwu- lub wielospadowe o symetrycz-

nych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 20° do 45°,  

h) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych w budynkach 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,  

i) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  

§ 20. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN/RM, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy za-

grodowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) usługi wbudowane,  

b) drogi wewnętrzne,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 35%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30% działki lub zespołu działek w ramach 

jednej inwestycji,  

c) wyklucza się prowadzenia hodowli zwierzęcej,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy Opolskiej,  

e) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) towarzyszące budynki garażowe i gospodarcze niezwiązane z zabudową zagrodową, należy lokalizować 

w głębi działki,  

g) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych niezwiązanych z zabudową zagrodo-

wą w odległości 1,5 m od granicy działki oraz na granicy działki budowlanej;  

h) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy zagrodowej, z możliwością przebudowy  

i rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym,  

b) dopuszcza się usługi jedynie jako wbudowane w budynki mieszkalne,  

c) maksymalna wysokość budynków innych niż garażowe, liczona od naturalnego poziomu gruntu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

d) maksymalna wysokość towarzyszących budynków garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

e) dachy budynków – dwu - lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, 

mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów czterospadowych, dopusz-

cza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale od 30° do 45°,  

f) ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych w budynkach 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,  

g) w przypadku tynkowanych ścian elewacji budynków – obowiązuje stosowanie kolorów jasnych, stono-

wanych.  
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§ 21. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW, dla którego obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) usługi wbudowane,  

b) drogi wewnętrzne,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 22,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony 

ul. Gorzowskiej,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 25%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 20% powierzchni działki,  

d) obsługa komunikacyjna terenów – z ulicy Gorzowskiej,  

e) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) towarzyszące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 3,  

b) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

c) dopuszcza się usługi lokalizowane w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  

d) dachy budynków - dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, mieszczących się w przedziale od 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 

materiałem dachówkopodobnym.  

§ 22. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej – obiekty sakralne;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 pkt 2.  

§ 23. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 50%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 5% powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 2KDW;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  
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a) maksymalna wysokość budynku usługowego, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego 

punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m w przypadku dachu stromego,  

b) maksymalna wysokość budynku usługowego nie może przekraczać 10,0 m w przypadku dachu płaskiego,  

c) maksymalna wysokość budynku gospodarczego i garażowego, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6,0 m w przypadku dachu stromego,  

d) maksymalna wysokość budynku gospodarczego i garażowego nie może przekraczać 4,5 m w przypadku 

dachu płaskiego,  

e) dachy budynków – dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 

materiałem dachówko podobnym, z dopuszczeniem dachów płaskich.  

§ 24. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 5,0 m od linii roz-

graniczającej terenu od strony ul. Kościuszki,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni nie może przekraczać 30%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 5% powierzchni działki,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Kościuszki lub poprzez teren 2KS,  

e) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynku usługowego, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego 

punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

b) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

c) dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, 

mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachów czterospadowych, dopusz-

cza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale od 30° do 45°.  

§ 25. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,  

b) ustala się obowiązującą linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,  

c) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 60%,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 5% powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji,  

e) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 4KDW lub z ul. Matejki,  
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f) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków usługowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego 

punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m,  

b) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

c) dachy budynków - dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°.  

§ 26. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6m od linii roz-

graniczającej terenu od strony ul. Stobrówki,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 40%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 15% powierzchni działki,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Stobrówki,  

e) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki oraz na granicy działki bu-

dowlanej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 10,0 m,  

b) dachy budynków – dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, z dopuszczeniem dachów płaskich.  

§ 27. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6U, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

b) obsługa komunikacyjna terenu – poprzez teren 1U/UC istniejącym zjazdem z ul. Kluczborskiej, po prze-

budowie zjazdu polegającej na wprowadzeniu dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających  

w lewo, na warunkach określonych przez zarządcę drogi krajowej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 10,0 m,  
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b) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 28. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/UC, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej, z dopuszczeniem obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) parkingi,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 10,0 m od krawę-

dzi jezdni ul. Kluczborskiej,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

c) obsługa komunikacyjna terenu - istniejącym zjazdem z ul. Kluczborskiej, po przebudowie zjazdu polega-

jącej na wprowadzeniu dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, na warunkach okre-

ślonych przez zarządcę drogi krajowej,  

d) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) powierzchnia sprzedaży w obiekcie handlowym nie może przekroczyć 1000 m
2
,  

b) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 12,0 m – w przypadku realizacji dachów spadzistych,  

c) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 10,0 m – w przypadku realizacji dachów płaskich,  

d) dachy budynków – dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, z dopuszczeniem dachów płaskich.  

§ 29. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U/UC, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej, z dopuszczeniem obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu:  

- w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi 3KDD,  

- w odległości min. 10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 30%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 35% powierzchni działki lub terenu,  

d) towarzyszące budynki garażowe lub gospodarcze należy lokalizować w głębi działki,  
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e) obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy Młyńskiej, po przebudowie skrzyżowania ulicy Młyńskiej z uli-

cą Kluczborską polegającej na wprowadzeniu dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w le-

wo, na warunkach określonych przez zarządcę drogi krajowej,  

f) wyklucza się realizację bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej,  

g) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) powierzchnia sprzedaży w obiekcie handlowym nie może przekroczyć 600 m
2
,  

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku usługowego nie może przekraczać 3, łącznie  

z poddaszem użytkowym - w przypadku realizacji dachu stromego,  

c) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

d) maksymalna wysokość projektowanego budynku usługowego, liczona od poziomu terenu do najwyższe-

go punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m - w przypadku realizacji dachu płaskiego,  

e) maksymalna wysokość projektowanego budynku usługowego, liczona od poziomu terenu do najwyższe-

go punktu dachu, nie może przekraczać 12,0 m - w przypadku realizacji dachu stromego,  

f) dach budynku usługowego: płaski, dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznych kątach nachylenia 

głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 20° do 45°,  

g) dachy towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych – dwuspadowe lub czterospadowe, o syme-

trycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 20° do 45°,  

h) na terenie 2U/UC dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługowego.  

§ 30. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1BS/U, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren baz, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 3KDW,  

b) nowe budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż: 10,0 m od terenów kolejowych oraz 20,0 m  

od skrajnego toru kolejowego,  

c) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 10% powierzchni działki lub zespołu działek 

w ramach jednej inwestycji,  

e) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 3KDW lub poprzez inne tereny nieobjęte planem;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków: maksymalna wysokość 

obiektów, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m.  

§ 31. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P/U, 3P/U, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
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b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) w terenie 1P/U dopuszcza się działalność produkcyjną wyłącznie związaną z kamieniarstwem,  

b) w terenie 3P/U dopuszcza się działalność produkcyjną wyłącznie związaną z wytwarzaniem i przeróbką 

betonu,  

c) w terenie 1P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6,0 m  

od ul. Matejki,  

d) w terenie 3P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 5,0 m  

od dróg 23KDW i 25KDW,  

e) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 15% powierzchni działki lub zespołu działek 

w ramach jednej inwestycji,  

g) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy realizować w układzie wolnostojącym lub jako funkcję 

wbudowaną w innym budynku,  

b) maksymalna wysokość budynków usługowych, mieszkalnych oraz obiektów produkcyjnych i magazyno-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

c) maksymalna wysokość obiektów garażowych i gospodarczych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

d) dach budynku mieszkalnego: dwu - lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych po-

łaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową 

lub materiałem dachówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, a w przypadku dachu czte-

rospadowego, dopuszcza się kąty nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczące się w przedziale 

od 30° do 45°,  

e) dachy pozostałych budynków: płaskie, dwu- lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia 

głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, 

cementową lub materiałem dachówko podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej.  

§ 32. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2P/U, 4P/U, 5P/U, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

b) w terenach 2P/U i 5P/U powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 5% powierzchni 

działki lub zespołu działek w ramach jednej inwestycji,  

c) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

d) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki oraz na granicy działki bu-

dowlanej;  
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4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 10,0 m,  

b) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 33. Wyznacza się tereny oznaczony na rysunku planu symbolami: 1P/UC, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej, z dopusz-

czeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni  

ul. Kluczborskiej oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej od strony ulicy Budowlanych,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 50%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 5% powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Budowlanych, po przebudowie skrzyżowania ulicy Budowlanych  

z ulicą Kluczborską polegającej na wprowadzeniu dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających  

w lewo, na warunkach określonych przez zarządcę drogi krajowej,  

e) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) powierzchnia sprzedaży w obiektach handlowych nie może przekroczyć 2000 m
2
,  

b) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 12,0 m,  

c) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 34. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1RUL, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi wewnętrzne,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości od 21,0 m do 31,0 m  

od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. Gorzowskiej,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 30%,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 10% powierzchni działki lub zespołu działek 

w ramach jednej inwestycji,  

d) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 1KDW,  
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e) ustala się zakaz stosowania, od strony dróg, ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

f) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki oraz na granicy działki budowlanej;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 12,0 m,  

b) dachy budynków – dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 

materiałem dachówkopodobnym.  

§ 35. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1RU, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa usługowa,  

b) zabudowa produkcyjna,  

c) drogi wewnętrzne,  

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni działki lub zespołu działek  

w ramach jednej inwestycji, nie może przekraczać 40%,  

c) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 20KDW;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m,  

b) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 36. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren sportu, rekreacji i wypoczynku;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,  

b) zieleń parkowa wraz z obiektami małej architektury;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się zakaz realizacji obiektów kubaturowych,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 60% powierzchni terenu,  

c) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.  

§ 37. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2US, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren sportu, rekreacji i wypoczynku;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa usługowa,  
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b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6 m od strony  

ul. Matejki,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 20% powierzchni terenu;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  

a) maksymalna wysokość kubaturowych obiektów sportu i rekreacji liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 15,0 m,  

b) maksymalna wysokość budynków usługowych liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego 

punktu dachu, nie może przekraczać 10,0 m,  

c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

d) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 38. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KS, 3KS, dla których obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny parkingów;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków,  

b) w terenie 1KS dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z terenem oraz sąsiednim 

obiektem kościoła,  

c) w terenie 3KS dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z terenem zabytkowego 

cmentarza,  

d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm,  

e) obsługa komunikacyjna:  

- terenu 1KS – w przypadku realizacji nowych zjazdów - z drogi 1KDD,  

- terenu 3KS – z drogi 3KDD.  

§ 39. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KS, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren parkingu;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa usługowa,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,  

b) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać: 15% powierzchni terenu,  

c) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 4KDW,  

d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słup-

ków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynków:  
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a) maksymalna wysokość budynków obsługi parkingu, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyż-

szego punktu dachu, nie może przekraczać 6,0 m,  

b) maksymalna wysokość budynków usługowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy da-

chu, nie może przekraczać 7,0 m,  

c) dachy budynków - dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci 

dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 

materiałem dachówko podobnym.  

§ 40. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej – energetyka,  

2) za zgodne z planem uznaje się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych 

z zaopatrzeniem w energię elektryczną, z dopuszczeniem lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej.  

§ 41. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1G, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia: przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo,  

2) za zgodne z planem uznaje się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych 

z zaopatrzeniem w gaz, z dopuszczeniem lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

§ 42. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1K, 2K, dla których obowiązują nastę-

pujące ustalenia: przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja,  

2) za zgodne z planem uznaje się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych  

z odbiorem i przesyłem ścieków, z dopuszczeniem lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

§ 43. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1C, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwo;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) zabudowa produkcyjna,  

b) zabudowa usługowa,  

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z zaopatrzeniem w ciepło;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6 m od linii roz-

graniczającej terenu od strony ul. Budowlanych,  

b) obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Budowlanych;  

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:  

a) maksymalna wysokość budynków, liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyższego punktu da-

chu, nie może przekraczać 10,0 m,  

b) nie ustala się geometrii dachów.  

§ 44. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren cmentarza;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu: wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne – w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
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§ 45. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZC, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren cmentarza;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu: zgodnie z ustaleniami 

określonymi w § 8 pkt 2.  

§ 46. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZU, 2ZU, dla których obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urządzonej;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) drogi publiczne, w zakresie określonym w pkt 3 lit. d);  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy,  

b) dopuszcza się utrzymanie istniejącego boiska bez możliwości realizacji kubaturowych obiektów sportu  

i rekreacji,  

c) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z terenem oraz sąsiednim obiektem kościoła 

św. Anny,  

d) dopuszcza się przeznaczenie części terenów dla potrzeb poszerzenia sąsiednich dróg publicznych.  

§ 47. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1ZL do 8ZL, dla których obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;  

2) za zgodne z planem uznaje się: prowadzenie gospodarki leśnej;  

3) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie łączności publicznej.  

§ 48. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1R/ZL, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy wskazany do zalesienia;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci infrastruktury technicznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna 

w zakresie łączności publicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokali-

zacji budynków i budowli rolniczych.  

§ 49. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1R do 7R, od 9R do 14R, dla któ-

rych obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków,  

b) ustala się zakaz lokalizacji budowli rolniczych na terenach: 1R, 2R, 4R - 7R i 9R - 14R.  

§ 50. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8R, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  
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a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej,  

b) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych oraz obiektów związanych z produkcją rolniczą, za wyjąt-

kiem obiektów hodowlanych.  

§ 51. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 15R, 16R, 17R, dla których obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków oraz innych obiektów związanych z rolnictwem w tym budowli 

rolniczych,  

b) ustala się zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej.  

§ 52. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 18R, 19R, dla których obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków oraz obiektów hodowlanych,  

b) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z produkcją ogrodniczą,  

c) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych o wysokości nieprzekraczającej 10,0 m.  

§ 53. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1Rz do 9Rz, od 12Rz do 15Rz,  

dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze – obudowa biologiczna cieków wodnych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej wraz z dojazdami technicznymi,  

b) ciągi piesze lub pieszo-rowerowe,  

c) urządzenia wodne;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  

a) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów związanych z produkcją rolniczą, obiektów hodowlanych 

oraz budowli rolniczych,  

b) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, bez możliwości rozbudowy i nadbudowy,  

c) dopuszcza się zmiany ukształtowania terenu jedynie dla potrzeb związanych z ochroną przeciwpowo-

dziową, realizacją ciągów pieszych lub pieszo – rowerowych oraz lokalizacją infrastruktury technicznej.  

§ 54. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 10Rz, 11Rz, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze – obudowa biologiczna cieków wodnych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej wraz z dojazdami technicznymi,  

b) ciągi piesze lub pieszo-rowerowe,  

c) urządzenia wodne;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  
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a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów związanych z produkcją rolniczą, obiektów hodowlanych oraz bu-

dowli rolniczych,  

b) ustala się zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej,  

c) dopuszcza się zmiany ukształtowania terenu jedynie dla potrzeb związanych z ochroną przeciwpowo-

dziową, realizacją ciągów pieszych lub pieszo – rowerowych oraz lokalizacją infrastruktury technicznej.  

§ 55. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1Wp do 6Wp, dla których obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny wód płynących;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) sieci infrastruktury technicznej,  

b) tereny urządzeń wodnych;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu: dopuszcza się przekra-

czanie cieków sieciami infrastruktury technicznej.  

§ 56. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ws, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren wód stojących;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia wodne.  

§ 57. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych – droga klasy „D” dojazdowej;  

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 8,0 m - zgodnie  

z rysunkiem planu.  

§ 58. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2KDD, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych – droga klasy „D” dojazdowej – poszerzenie ulicy Matejki.  

§ 59. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDD, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych – droga klasy „D” dojazdowej;  

2) zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,  

b) przebudowa skrzyżowania z drogą krajową, na warunkach określonych przez zarządcę drogi krajowej.  

§ 60. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDPj, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren publicznych ciągów pieszo – jezdnych.  

§ 61. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych;  

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 6,0 m.  

§ 62. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2KDW, 3KDW, 9KDW, 10KDW, 

13KDW, 14KDW, 18KDW, 19KDW, 26KDW, 27KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych.  

§ 63. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 

21KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:  
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1) przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych;  

2) zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających:  

- drogi 5KDW – min. 10,0 m,  

- dróg: 6KDW, 7KDW – min. 8,0 m,  

- drogi 8KDW – od 7m do 13,5 m,  

- drogi 21KDW – min. 5,0 m,  

b) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności – zgodnie z rysunkiem planu,  

c) drogi 5KDW, 6KDW, 7KDW, 21 KDW zakończone placem do zawracania – zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 64. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 11KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 

dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;  

2) zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających:  

- drogi 11KDW – od 5 m do 7,5 m,  

- drogi 23KDW – od 5,5 m do 9,0 m,  

- drogi 24KDW – min. 6,0 m,  

- drogi 25KDW – min. 7,0 m,  

b) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności – zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 65. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4KDW, 12KDW, 15KDW, 16KDW, 

20KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;  

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość dróg w liniach rozgraniczających:  

a) drogi 4KDW – min. 5,0 m,  

b) drogi 12KDW – min. 5,5 m,  

c) dróg: 15KDW, 16KDW – min. 7,0 m,  

d) drogi 20KDW – min. 5,0 m.  

§ 66. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 17KDW, 22KDW, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;  

2) zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających:  

- drogi 17KDW – min. 7,5 m,  

- drogi 22KDW – min. 7,0 m,  

b) droga zakończona placem do zawracania – zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 67. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KP, 2KP, dla których obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny ciągów pieszych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci infrastruktury technicznej.  
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Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 68. Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

ustala się w wysokości:  

1) 30% - dla terenów: MN, MW, MN/U, MN/RM, 2U – 6U, P/UC, U/UC, P/U, BS/U, RUL, RU;  

2) 1% - dla terenów: 1U, US, KS, E, G, C, K, ZC, ZU, ZL, R/ZL, R, Rz, Wp, Ws, KDD, KDPj, KDW, KP.  

§ 69. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.  

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

  

 Zastępca Przewodniczącego 

 Rady Miejskiej w Oleśnie  

 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik Nr 1.1 

do uchwały Nr XXI/157/12 

Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1.2 

do uchwały Nr XXI/157/12 

Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1.3 

do uchwały Nr XXI/157/12 

Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1.4 

do uchwały Nr XXI/157/12 

Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XXI/157/12   

Rady Miejskiej w Oleśnie   

z dnia 27 czerwca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla terenów położonych w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej,  

Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Oleśnie rozstrzyga:  

1) nie przyjąć uwagi złożonej w dniu 25.01.2012 r., dotyczącej przeznaczenia działki nr 527/14 na funkcję 

usługowo – przemysłową, związaną ze składowaniem materiałów budowlanych z wyłączeniem materiałów 

zawierających środki toksyczne;  

2) nie przyjąć części uwagi złożonej w dniu 25.01.2012 r., w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 

2U/UC (działka nr 2470 km 44) w zakresie dopuszczenia możliwości realizacji stacji paliw;  

3) nie przyjąć części uwagi złożonej w dniu 07.02.2012 r., w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 

1BS/U, w zakresie wyeliminowania uciążliwości płynących  

z użytkowania ww. terenu poprzez jego likwidację;  

4) nie przyjąć uwagi złożonej w dniu 10.04.2012 r., dotyczącej przeznaczenia działki nr 527/14 na funkcję 

usługowo – przemysłową;  

5) nie przyjąć części uwagi złożonej w dniu 10.04.2012 r., w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1BS/U, 

w zakresie wyeliminowania uciążliwości płynących z użytkowania ww. terenu poprzez jego likwidację.  

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 1112



Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XXI/157/12   

Rady Miejskiej w Oleśnie   

z dnia 27 czerwca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego dla terenów położonych w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej,  

Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miejska w Oleśnie rozstrzyga, co następuje:  

1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:  

1.1. Zadania własne gminy obejmują modernizację dróg: 1KDD, 2KDD.  

1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb za-

mówień publicznych. Zadania powinny zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym.  

1.3. Zasady finansowania inwestycji:  

Źródłem finansowania zadań własnych gminy będą:  

a) budżet gminy,  

b) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne środ-

ki zewnętrzne.  
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