
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/251/2013 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP-2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  

Nr 167, poz. 1759, 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 i 146, Nr 40, poz. 230,  

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,  

poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim Nr VIII/69/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego KUP-2, po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, przyjętego uchwałą Rady Gminy Do-

brzeń Wielki XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., uchwala się, co następuje:  

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUP-2, zwany dalej planem, obejmu-

jący cztery wyodrębnione obszary we wsi Kup gm. Dobrzeń Wielki, określone na rysunku planu.  

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki:  

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, część 1 i 2, w skali 1:1000;  

2) załącznik nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych.  

§ 3. Ustalenia planu powinny być interpretowane i realizowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju i minimalizacji potencjalnych konfliktów przestrzennych.  

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny i obiekty oznaczone na rysunku i w treści planu niżej wymie-

nionymi symbolami literowymi:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN; 

2) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN-1 do MN-14;  

3) tereny usług - U-1 do U-4;  
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4) tereny użytków rolnych – R;  

5) tereny lasów – ZL;  

6) tereny planowanych zalesień – ZLp;  

7) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych – LU;  

8) tereny zadrzewień i zakrzewień – ZR;  

9) tereny wód śródlądowych - WS;  

10) tereny dróg publicznych klasy „G” - droga główna KDG;  

11) tereny dróg publicznych klasy „Z” - droga zbiorcza KDZ (KDZ-1 do KDZ-3);  

12) tereny dróg publicznych klasy „D” – droga dojazdowa (KDD-1 do KDD-13);  

13) tereny dróg wewnętrznych - KDW;  

14) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV - E 15kV;  

15) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV, planowane skablowanie - E 15kV;  

16) tereny telekomunikacji (stacja telefonii komórkowej) – Tk;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustalono w planie:  

1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospoda-

rowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz użytkowania terenów;  

12) stawki procentowe na podstawie, których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

13) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;  

14) granice obszarów wymagających przekształceń I rekultywacji;  

15) granice przestrzeni publicznej i terenów służących organizacji imprez masowych;  

16) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;  

17) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 

oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;  

18) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;  

19) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.  
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3. W planie nie określa się terenów niewystępujących w jego obszarze, a wymienionych, jako obowiązko-

wy przedmiot planu miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: tere-

nów górniczych, terenów zamkniętych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 5.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są:  

1) treść niniejszej uchwały;  

2) oznaczenia na rysunku planu:  

a) granice planu;  

b) przeznaczenie terenów określone odpowiednimi symbolami literowymi i cyfrowymi, przy czym w przy-

padku podwójnego symbolu przedzielonego przecinkiem (U,MN) można dokonać wyboru jednej z ozna-

czonych funkcji terenu albo przyjąć obie funkcje w różnych proporcjach;  

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania – ściśle 

określone i orientacyjne;  

d) linie zabudowy - obowiązujące i nieprzekraczalne.  

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, określone, jako orientacyjne mogą być korygowa-

ne w zakresie niewpływającym istotnie na przyjęte w planie rozwiązania urbanistyczne, w szczególności  

na rozwiązania komunikacyjne.  

3. Linie podziałów na działki budowlane określone w objaśnieniach informacyjnych rysunku planu jako zaleca-

ne mogą być zmieniane w sposób nie wpływający na ustalenia obowiązujące planu, wymienione w ustępie 1.  

§ 6.1. Określenia i nazwy użyte w planie oznaczają:  

1) podstawowe przeznaczenie (funkcja) terenu: przeważające przeznaczenie terenu wyznaczonego na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym lub literowym i liczbowym;  

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu: dodatkowe, dopuszczone w planie przeznaczenie terenu, niezmieniają-

ce jego funkcji podstawowej;  

3) budynki i urządzenia towarzyszące: budynki gospodarcze, budynki pomocnicze, garaże, ogrody zimowe, 

ogrodzenia, drogi i place wewnętrzne, urządzenia techniczne (naziemne i podziemne), parkingi, wiaty i in-

ne związane z podstawową i dopuszczalną funkcją terenu albo pełniące wobec nich służebną rolę;  

4) front działki: część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

5) elewacja frontowa: ściana budynku znajdująca się najbliżej frontu działki;  

6) wysokość elewacji frontowej budynku: wysokość ściany frontowej budynku mierzona od poziomu terenu 

przed głównym wejściem:  

a) w budynku z dachem płaskim - do górnej krawędzi elewacji frontowej łącznie z gzymsem lub attyką,  

b) w budynku ze stromym dachem - do najniższej krawędzi połaci dachu (okapu) w elewacji frontowej;  

7) linia zabudowy:  

a) obowiązująca: linia wyznaczająca obowiązkowe usytuowanie elewacji frontowej budynku, określona 

poprzez wskazanie jej odległości od linii rozgraniczającej ulicę,  

b) nieprzekraczalna: dopuszczalne zbliżenie elewacji frontowej budynku do linii rozgraniczającej przyległą 

ulicę, w przypadkach określonych na rysunkach planu - także dopuszczalne zbliżenie ścian budynku  

do innych granic działki, jeżeli z przepisu szczególnego nie wynika większa odległość,  

c) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy, o których mowa w punktach a, b, przez wystające elementy 

budynku (okapy, gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, tarasy, rampy) w zakresie dozwolonym przez 

przepisy techniczno-budowlane dotyczące odległości budynków od granic działki;  

8) wskaźniki urbanistyczne:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – to stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizo-

wanych na działce lub terenie, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni działki lub teren,  
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b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 

w tym wód, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu,  

c) wskaźnik miejsc parkingowych – minimalna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 

wymagana w zagospodarowaniu podstawowym terenu lub działki budowlanej;  

9) dach płaski: dach o nachyleniu nie większym niż 12;  

10) usługi o charakterze nieuciążliwym dopuszczone na terenach i działkach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej: działalność usługowa niezaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, oraz niepowodująca:  

a) przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i innych standardów, jakości środowiska określonych  

w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) konieczności korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony;  

11) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko: przedsięwzięcia zaliczone do takiego ro-

dzaju w przepisach o ochronie środowiska;  

12) nośnik reklamowy: wolnostojąca budowla np. konstrukcja, stelaż, słup wraz z nośnikiem informacji wizu-

alnej służącej reklamie, o powierzchni większej niż 2 m², a także reklamy o powierzchni większej niż 2 m² 

umieszczane na innych obiektach budowlanych;  

13) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne w czasie 

realizacji ustaleń planu.  

2. Innych nazw i określeń użyto w planie w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne z zakresu: pla-

nowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, dróg publicznych, prawa wodnego, prawa 

ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami 

oraz Polskie Normy.  

DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów i zasady kształtowania zabudowy, zasady ochrony i kształtowania ładu  

przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

 

Mieszkalnictwo 

§ 7.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN.  

2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy na terenach MN:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana istniejących budynków mieszkalnych oraz budynków  

i urządzeń towarzyszących;  

2) budowa nowych obiektów i urządzeń towarzyszących na działkach zabudowanych;  

3) budowa nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi w lukach za-

budowy, na wtórnie wydzielonych działkach;  

4) usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 6 ust. 1 pkt 9) prowadzone przez właściciela nieruchomości w loka-

lach użytkowych, zajmujących nie więcej niż 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego  

i towarzyszących;  

5) urządzanie terenów zielonych, miejsc wypoczynku, placów zabaw;  

6) budowa infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, 

telekomunikacyjnej.  

3. Przebudowę i remonty budynków istniejących na terenie MN można realizować z utrzymaniem ich do-

tychczasowego usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji najwyższej części budynku, formy 

architektonicznej, geometrii dachu oraz rodzaju i koloru jego pokrycia, wskaźnika powierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie.  
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4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wymianę, przebudowę i rozbudowę (nadbudowę) budynków ist-

niejących należy realizować z zachowaniem niżej określonych warunków w zakresie usytuowania, gabarytów  

i formy architektonicznej:  

1) linia nowej zabudowy od strony sąsiednich dróg i ulic: według ustaleń rysunku planu;  

2) od pozostałych granic działki budowlanej należy zachować odległości nowych budynków zgodne z wyma-

ganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;  

3) w razie wymiany, przebudowy i rozbudowy (nadbudowy) budynków istniejących dopuszcza się utrzymanie 

istniejących linii zabudowy oraz odległości od granic działki; ściany budynków usytuowane w odległości 

mniejszej niż 4,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinny być pozbawione nowych otworów 

okiennych i drzwiowych;  

4) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

a) maksymalny: nie większy niż 35%, albo nie większy niż dotychczasowy,  

b) minimalny: nie normuje się;  

5) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie: nie mniejszy niż 50%, w przypadku lokalizowania na działce 

usług – nie mniejszy niż 40%;  

6) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż 50%, w przy-

padku lokalizowania na działce usług – nie mniejszy niż 40%;  

7) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wliczając poddasze 

użytkowe;  

8) poziom podłogi parteru budynków nowych i wymienianych ustala się na wysokości 0,3 m - 1,3 m od po-

wierzchni terenu;  

9) szerokość elewacji frontowej nowego i rozbudowywanego budynku mieszkalnego powinna uwzględniać wa-

runki dotyczące sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2, nie może jednak przekraczać 16,0 m; 

dopuszcza się zwiększenie tej szerokości do nie więcej niż 20,0 m w przypadkach gdy front działki stanowi jej 

dłuższy bok;  

10) wysokość elewacji frontowej nowego i nadbudowywanego budynku mieszkalnego (mierzona wg ustaleń  

§ 6 ust. 1 pkt 6) - nie większa niż 4,3 m;  

11) cechy geometryczne dachu budynku mieszkalnego (dach stromy lub płaski, kąt nachylenia połaci, usytu-

owanie jednej z kalenic) - należy dostosować do dachów sąsiednich budynków mieszkalnych, z następują-

cymi zastrzeżeniami:  

- nie dopuszcza się dachów stromych o niesymetrycznym nachyleniu głównych połaci,  

- dachy jednospadowe dopuszcza się tylko w budynkach gospodarczych i garażowych;  

12) pokrycie dachów stromych: dachówką lub podobnym materiałem w odcieniach kolorów: czerwonego, 

brązowego lub grafitowego;  

13) dopuszcza się: budowę na działce nie więcej niż dwóch jednokondygnacyjnych budynków towarzyszą-

cych, w tym garażu; budynki te można realizować jako wolnostojące lub złączone z budynkiem mieszkal-

nym, o wysokości nie większej niż wysokość budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny i materiał pokry-

cia dachów budynków towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego;  

14) elewacje ścian zewnętrznych budynków: tynkowane - w odcieniach bieli i kolorach pastelowych, z do-

puszczeniem elewacji lub ich fragmentów z klinkieru, drewna, kamienia i jego imitacji; nie zezwala się  

na stosowanie elewacji tzw. sidingowych;  

15) wzdłuż granic działki z przyległymi ulicami nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń monolitycznych (bez 

prześwitów), wymagana powierzchnia prześwitów ogrodzenia powyżej wysokości 0,6 m – nie mniejsza niż 

25%, wysokość ogrodzenia działki - nie większa niż 1,8 m, zalecana - 1,2 m; nie dopuszcza się wznoszenia 

prefabrykowanych ogrodzeń betonowych wzdłuż granic działki z przyległymi ulicami;  

16) wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe,  
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b) w przypadku lokalizowania usług, ustala się obowiązek realizacji w granicach działki dodatkowych 

miejsc postojowych według ustaleń § 18, jednak nie mniej niż 2 miejsca.  

§ 8.1. Wyznacza się tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 

od MN-1 do MN-14; z przeznaczeniem podstawowym: zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodami; na wymienionych terenach ustala się:  

1) budowę nowych budynków mieszkalnych wolnostojących i bliźniaczych, wraz z budynkami i urządzeniami 

towarzyszącymi;  

2) przebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wymianę, remonty istniejących budynków mieszkalnych oraz bu-

dynków i urządzeń towarzyszących;  

3) budowę nowych obiektów i urządzeń towarzyszących na działkach zabudowanych;  

4) usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 6 ust. 1 pkt 9) prowadzone przez właściciela nieruchomości w loka-

lach użytkowych, zajmujących nie więcej niż 30% łącznej powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego  

i towarzyszącego;  

5) budowę infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, 

telekomunikacyjnej.  

2. Zabudowę terenów MN-1 do MN-14 należy realizować z zachowaniem niżej określonych warunków  

w zakresie usytuowania, gabarytów i formy architektonicznej budynków:  

1) budynki mieszkalne realizować, jako wolnostojące;  

2) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu, jako obowiązująca lub nieprzekraczalna;  

3) od pozostałych granic działki budowlanej należy zachować odległości budynków zgodne z wymaganiami 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych odnoszących się do zabudowy jednorodzinnej;  

4) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

c) maksymalny: nie większy niż 35%,  

d) minimalny: nie normuje się;  

5) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż 50%,  

w przypadku lokalizowania na działce usług – nie mniejszy niż 40%;  

6) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: do dwóch kondygnacji nadziemnych, wliczając poddasze użyt-

kowe;  

7) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 - 1,3 m od powierzchni terenu;  

8) wysokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego (mierzoną wg ustaleń § 6 ust. 1 pkt 6) ustala się jako 

kontynuację wysokości elewacji frontowych sąsiednich budynków mieszkalnych, położonych przy tej sa-

mej ulicy; w przypadku różnych wysokości dopuszcza się wybór wysokości pośredniej; wysokość elewacji 

frontowej budynku mieszkalnego, wznoszonego na działce nie przylegającej do innej działki zabudowanej - 

nie większa niż 4,3 m;  

9) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzględniać warunki dotyczące sytuowania 

budynków na działce, ustalone w punkcie 2 i 3, nie może jednak przekraczać 16 m; dopuszcza się zwięk-

szenie tej szerokości do nie więcej niż 20,0 m w przypadkach gdy front działki stanowi jej dłuższy bok;  

10) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30 - 45, po-

kryty dachówką lub podobnym materiałem w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego;  

11) usytuowanie głównej kalenicy budynku mieszkalnego: równoległe lub prostopadłe do dłuższych granic działki;  

12) sposób doświetlenia poddasza: oknami w ścianach szczytowych, oknami połaciowymi, dopuszczalne tak-

że lukarnami;  

13) dopuszcza się budowę na działce nie więcej niż dwóch budynków towarzyszących jednokondygnacyjnych 

z dachem stromym dwuspadowym lub płaskim, w tym garażu jedno lub dwustanowiskowego; budynki te 

można realizować jako wolnostojące lub złączone z budynkiem mieszkalnym, o wysokości nie większej niż 
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wysokość budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny, kolor elewacji i materiał pokrycia dachów budyn-

ków towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego;  

14) elewacje ścian zewnętrznych budynków: tynkowane - w odcieniach bieli i kolorach pastelowych, z do-

puszczeniem elewacji z klinkieru oraz elementów elewacji z klinkieru, drewna, kamienia; nie dopuszcza się 

stosowania elewacji tzw. sidingowych;  

15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń monolitycznych (bez prześwitów) oraz prefabrykowanych ogro-

dzeń betonowych wzdłuż granic działki z przyległymi ulicami, wymagana powierzchnia prześwitów ogro-

dzenia powyżej wysokości 0,6 m – nie mniejsza niż 25%, wysokość ogrodzenia działki - nie większa niż 

1,8 m, zalecana - 1,2 m;  

16) dopuszcza się usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 6 ust. 1 pkt 9) prowadzone przez właściciela nieru-

chomości w lokalu użytkowym zajmującym nie więcej niż 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego i towarzyszącego;  

17) wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe,  

b) w przypadku lokalizowania usług, ustala się obowiązek realizacji w granicach działki dodatkowych 

miejsc postojowych według ustaleń § 18, jednak nie mniej niż 2 miejsca.  

Usługi 

§ 9.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od U-1 do U-4 o przeznaczeniu podstawowym: tereny usług.  

2. Na terenach usług U-1 do U-4 ustala się:  

1) budowę nowych obiektów usługowych w tym obiektów rzemiosła o charakterze wytwórczym, wraz z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² oraz działalności i zabudowy, 

której przedmiotem jest składowanie odpadów;  

2) budowę obiektów i pomieszczeń administracyjnych, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, związanych  

z obsługą działalności wymienionej w punkcie 1;  

3) realizację obiektów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających funkcję podstawową;  

4) przebudowę, rozbudowę, wymiany i remonty budynków istniejących;  

5) utrzymanie i możliwość realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielonych 

mieszkań dla potrzeb właścicieli i pracowników - na terenach U-1 i U-4;  

6) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje usługowe z wykluczeniami 

jak w punkcie 1;  

7) budowę dróg i placów wewnętrznych w tym dróg pożarowych do obiektów według wymagań przepisów 

przeciwpożarowych, oraz parkingów i zjazdów z dróg publicznych;  

8) urządzanie terenów zielonych, ciągów zieleni przyulicznej, miejsc wypoczynku, placów zabaw, szaletów 

publicznych;  

9) budowę infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, 

telekomunikacyjnej.  

3. Przebudowę i remonty budynków istniejących na terenach U-1 do U-4 można realizować z utrzymaniem 

ich dotychczasowego usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji najwyższej części budynku, 

formy architektonicznej, geometrii dachu oraz rodzaju i koloru jego pokrycia, wskaźnika powierzchni zabudo-

wy w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie.  

4. Na terenach usług U-1 do U-4 obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:  

1) linie zabudowy nowych budynków - według ustaleń rysunku planu; dla budynków istniejących dopuszcza 

się utrzymanie obecnych linii zabudowy oraz odległości od granic działki, przy czym ściany budynków 

usytuowane w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinny być po-

zbawione nowych otworów okiennych i drzwiowych;  
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2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie normuje się, w zabudowie istnie-

jącej - nie wyższy niż obecny;  

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej niż 20% powierzchni działki, niższy wskaź-

nik powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza się jeżeli zostanie odpowiednio uzasadniony w projekcie 

budowlanym;  

4) nowe budynki powinny nawiązywać gabarytami i architekturą do otaczającej zabudowy, z uwzględnieniem 

wymagań technologicznych, związanych z funkcją zabudowy;  

5) liczba kondygnacji – nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne, wliczając poddasze użytkowe;  

6) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 - 1,3 m od powierzchni terenu, z wyjątkiem przypad-

ków gdy ze względów technologicznych wymagany jest inny poziom;  

7) szerokość elewacji frontowej budynków: nie ustala się, powinna uwzględniać warunki dotyczące sytuowa-

nia budynków na działce, określone w przepisach techniczno-budowlanych;  

8) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci 

pod kątem 30 - 45, pokryte dachówką lub podobnym materiałem w odcieniach kolorów: czerwonego, brą-

zowego lub grafitowego, dopuszcza się także dachy płaskie;  

9) w granicach działki należy urządzić drogi pożarowe do obiektów według wymagań przepisów przeciwpo-

żarowych oraz urządzić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów, w tym dla osób niepełno-

sprawnych, w liczbie zgodnej z odpowiednimi ustaleniami planu;  

10) w realizacji obiektów użyteczności publicznej uwzględnić konieczność oświetlenia dojść po zapadnięciu 

zmroku oraz ich przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  

Tereny zieleni, wody 

§ 10.1. Wyznacza się tereny zadrzewień i zakrzewień, oznaczone symbolem ZR. 

2. Na terenach zadrzewień i zakrzewień ZR ustala się:  

1) utrzymanie istniejącej zieleni z możliwością wymiany i nowych nasadzeń;  

2) ograniczenie wycinek do zabiegów pielęgnacyjnych;  

3) nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej z udziałem zimozielonej, dostosowanej do warunków siedli-

skowych i funkcji terenu.  

§ 11.1. Ustala się tereny wód śródlądowych oznaczone symbolem WS: rzeki Brynicy i rowów melioracyj-

nych w zlewni tej rzeki.  

2. W użytkowaniu wód należy stosować następujące zasady:  

1) koryta cieków i rowów utrzymywać w odpowiednim stanie, nie dopuszczać do niekontrolowanego zarasta-

nia, przebudowywać w razie potrzeby;  

2) urządzenia piętrzące, przepusty i inne urządzenia wodne użytkować zgodnie z warunkami pozwolenia 

wodnoprawnego;  

3) zachować i chronić istniejącą zieleń w otoczeniu wód;  

4) zabrania się zanieczyszczania wód ściekami oraz w inny sposób;  

5) zabrania się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegów cieków a także zaka-

zywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;  

6) dopuszcza się:  

a) skanalizowanie i zmianę przebiegu rowów w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektów związanych  

z funkcją terenów, w sposób nie powodujący niekorzystnych zmian stosunków wodnych,  

b) skanalizowanie i korektę przebiegu odcinków rowów szczegółowych w sąsiedztwie pasów drogowych, 

w zakresie niezbędnym dla budowy, przebudowy i poszerzenia dróg, w sposób nie powodujący nieko-

rzystnych zmian stosunków wodnych,  
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c) przekroczenia cieków i rowów przez obiekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (drogi, wodo-

ciąg, przewody kanalizacyjne, kablowe linie elektro-energetyczne i telekomunikacyjne) z zachowaniem 

odpowiednich wymagań przepisów szczególnych,  

d) wykorzystanie wód cieków i rowów do zasilania stawów, jeżeli wody te spełniają wymagania jakościo-

we określone w przepisach szczególnych dla wód przeznaczonych do określonych potrzeb oraz pod wa-

runkiem uzyskania zgody zarządcy rowów i pozwolenia wodnoprawnego w przypadkach, gdy jest ono 

wymagane w przepisach ustawy - Prawo wodne.  

Rolnictwo i leśnictwo 

§ 12.1. Ustala się tereny użytków rolnych oznaczone symbolem R; o przeznaczeniu podstawowym - grunty 

orne, użytki zielone i ogrody.  

2. Na terenach użytków rolnych obowiązują następujące zasady zagospodarowania:  

1) zachowanie podstawowej funkcji terenów - polowych upraw rolniczych, użytków zielonych (łąk i pa-

stwisk), sadów i ogrodniczych upraw gruntowych;  

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istniejących zadrzewień przydrożnych i niewielkich skupisk zadrzewień 

i zakrzewień śródpolnych;  

3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyjnych i dróg gospodarczych;  

4) dopuszcza się:  

a) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami,  

b) realizację wewnętrznych, rolniczych dróg dojazdowych,  

c) wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych - w zakresie nie zmieniają-

cym podstawowej funkcji terenu,  

d) budowę stawów do chowu ryb na gruntach rolnych sąsiadujących z ciekami,  

e) zalesianie gruntów rolnych RV, RVI i PsVI, innych niż wskazuje plan, jeżeli powierzchnia pojedynczego ob-

szaru zalesienia nie przekracza 1 ha i przylega on do lasu lub terenu przeznaczonego w planie do zalesienia.  

5) nie dopuszcza się zabudowy terenów R za wyjątkiem realizacji obiektów i budynków związanych z pu-

bliczną infrastrukturą techniczną.  

§ 13.1. Ustala się tereny lasów - ZL i tereny planowanych zalesień - ZLp.  

2. Na terenach lasów i planowanych zalesień, oznaczonych odpowiednio symbolami ZL i ZLp obowiązują 

następujące zasady zagospodarowania:  

1) użytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizowane według planu urządzenia lasu;  

2) skład gatunkowy planowanych zalesień powinien odpowiadać warunkom siedliskowym oraz powinien 

uwzględniać roślinność potencjalną terenu i odporność na zanieczyszczenia przemysłowe;  

3) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń służących gospodarce leśnej i funkcji wypoczynkowej lasów;  

4) dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny ZL i ZLp przewodów podziemnych i nadziemnych infrastruk-

tury technicznej - elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazo-

wych, wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami, jeżeli nie spowoduje to konieczności trwałego prze-

znaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

3. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi terenów rolniczych (R) dopuszcza się także zalesianie gruntów rol-

nych RV, RVI i PsVI, jeżeli powierzchnia pojedynczego obszaru zalesienia nie przekracza 1 ha i przylega on 

do lasu lub terenu przeznaczonego w planie do zalesienia.  

§ 14.1. Ustala się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych LU.  

2. Dla terenów oznaczonych symbolem LU – ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny istniejącej zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwie leśnym wraz z budynkami (leśniczówka) i urządzeniami towarzyszącymi; przeznacze-

nie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkania dla pracowników leśnictwa.  
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3. Dopuszczalne kierunki przekształceń i uzupełnień istniejącej zabudowy na terenach LU:  

1) przebudowa, rozbudowa, wymiana istniejących budynków, obiektów i urządzeń towarzyszących;  

2) zmiany funkcji istniejących budynków na inne, związane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczal-

nym z wyłączeniem przedsięwzięć i instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

3) budowa nowych budynków służących produkcji leśnej oraz obiektów i urządzeń towarzyszących;  

4) budowa nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi.  

4. Przebudowę i remonty budynków istniejących na terenach LU można realizować z utrzymaniem ich do-

tychczasowego usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji najwyższej części budynku, formy 

architektonicznej, geometrii dachu oraz rodzaju i koloru jego pokrycia, wskaźnika powierzchni zabudowy  

w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie.  

5. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę budynków istniejących na terenach LU realizować z za-

chowaniem odpowiednich zasad dla zabudowy usługowej na terenach U-1 do U-4, określonych w § 8 ust. 3.  

Rozdział 2 

Tereny wymagające przekształceń I rekultywacji 

§ 15.1. Wyznacza się tereny wymagające rekultywacji i przekształceń w związku z zaniechaniem dotych-

czasowego sposobu użytkowania:  

1) fragment niezrekultywowanego, płytkiego wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego w sąsiedztwie 

rzeki Brynicy (działki nr 357/76 i 9);  

2) fragment drogi lokalnej z Kup do Kaniowa, przewidziany do likwidacji w związku z planowaną budową 

drogi KDZ-2.  

2. Granice oraz kierunki docelowych przekształceń terenów wymienionych w ust. 1 wskazano odpowied-

nim oznaczeniem i symbolem przeznaczenia docelowego na rysunku planu.  

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych i organizacji imprez masowych  

§ 16.1. Ustala się obszary przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych: tereny komunikacji - drogi 

publiczne KDG, KDZ-1 do KDZ-3 oraz KDD-1 do KDD-13.  

2. W kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznych należy uwzględniać ustalenia szczegółowe planu 

i odpowiednie przepisy szczególne, ponadto ustala się możliwość:  

1) wprowadzania elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni urządzonej w dostosowaniu do warun-

ków lokalnych;  

2) lokalizowania przystanków autobusowych i zatok parkingowych;  

3) lokalizowania wolnostojących kabin telefonicznych;  

4) lokalizowania jednokondygnacyjnych obiektów handlowych, niepołączonych trwale z gruntem, o po-

wierzchni do 12 m²;  

5) instalowania barierek ochronnych w rejonie skrzyżowań ulic oraz oddzielających ciągi spacerowe od inten-

sywnego ruchu drogowego;  

6) umieszczania nośników reklamowych, zdefiniowanych w § 6 ust. 1 pkt 11.  

3. Jako miejsca organizacji imprez masowych wyznacza się w obszarze planu tereny komunikacji wymie-

nione w ust. 1, po spełnieniu odpowiednich wymagań przepisów szczególnych.  

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji 

§ 17.1. Sieć obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem tworzą drogi publiczne o znaczeniu po-

nadgminnym i gminnym:  

1) KDG – projektowana obwodnica wsi Kup w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów, 

docelowo droga klasy G - główna, o przyjętej w planie szerokości w liniach rozgraniczających: 30 m, z do-
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puszczeniem lokalnych poszerzeń na urządzenia odwodnieniowe; w granicach planu znajduje się odcinek 

długości ok. 2,9 km, dostępność ograniczona do oznaczonych na rysunku planu skrzyżowań z drogami niż-

szej klasy oraz (dla służb leśnych) – zjazdów do leśnych dróg gospodarczych, przeciętych obwodnicą;  

2) KDZ-1 - droga wojewódzka nr 454 w istniejącym przebiegu przez wieś Kup, klasy Z – zbiorcza, o szerokości  

w dotychczasowych liniach rozgraniczających: 14,0 – 25,0 m; w granicach planu znajdują się dwa odcinki: po-

łudniowy w ciągu ul. Katowickiej (0,34 km) oraz północny w ciągu ul. 1 Maja, długości ok. 0,75 km, dostęp-

ność w granicach planu ograniczona do skrzyżowań wskazanych na rysunku planu oraz z istniejących posesji 

zabudowanych;  

3) KDZ-2 – część drogi gminnej nr 102501 O z Kup do Kaniowa, docelowo klasy Z – zbiorcza, o szerokości 

w dotychczasowych liniach rozgraniczających ok. 10,0 m, planowana zmiana przebiegu w rejonie projek-

towanego skrzyżowania z drogą KDG i poszerzenie pasa drogowego do 25,0 m; w granicach planu znajdu-

je się odcinek długości 0,16 km łączący ul. 1 Maja z obwodnicą wsi Kup; dostępność nieograniczona;  

4) KDZ-3 – projektowany łącznik planowanej obwodnicy KDG z ul. Katowicką w Kup, droga klasy Z - zbiorcza 

o szerokości w planowanych liniach rozgraniczających 25,0 m; długości 0,13 km; dostępność nieograniczona;  

5) KDD-1 do KDD-6 - istniejące drogi gminne klasy D – dojazdowe, o szerokości w istniejących liniach roz-

graniczających 4,0 m – 10,0 m i łącznej długości w granicach planu 1,0 km; planowane poszerzenie dróg 

KDD-1, KDD-2 i KDD-4 do 10,0 m lub 8,0 m; dostępność nieograniczona;  

6) KDD-7 do KDD-13 - projektowane drogi gminne klasy D – dojazdowe, do obsługi nowych zespołów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o przyjętej w planie szerokości 10,0 m lub 8,0 m, łącznej długości 

ok. 0,98 km; dostępność nieograniczona.  

2. Wyznacza się kierunki dostępności komunikacyjnej terenów LU oraz niektórych terenów U i MN - we-

dług rysunku planu, wyłączające zjazdy bezpośrednie z dróg KDZ i KDG.  

3. Uzupełniającą sieć obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem tworzą:  

1) drogi wewnętrzne KDW (dojazdowe, gospodarcze, rolnicze, leśne, zakładowe) w istniejących lub plano-

wanych liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu;  

2) ścieżka rowerowa - fragment trasy pieszo-rowerowej z Czarnowąs do Kup, przy drodze wojewódzkiej nr 454.  

4. Przebieg i szerokości nowych dróg wewnętrznych KDW określa rysunek planu; dopuszcza się realizację 

innych niezbędnych dróg wewnętrznych oraz poszerzenia istniejących dróg wewnętrznych.  

§ 18. Ustala się wskaźniki wymaganej liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:  

1) na terenach U-1, U-2, U-3, U-4 oraz na terenach MN i MN-1 do MN-14 w przypadku realizowania usług:  

a) 2 - 4 stanowiska/100 m² powierzchni użytkowej,  

b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych i stanowisk pracy,  

c) 2 - 3 stanowiska/10 osób jednocześnie korzystających z usług;  

2) liczba miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych: nie mniej niż 1 miejsce na każdych  

12 miejsc parkingowych.  

§ 19.1. Planuje się poprawę istniejących warunków komunikacji drogowej, poprzez:  

1) budowę obwodnicy drogowej wsi Kup w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 (KDG) wraz z systemem skrzy-

żowań i połączeń (KDZ-2, KDZ-3) z istniejącym odcinkiem, biegnącym przez centrum wsi (KDZ-1);  

2) remonty i przebudowę dróg gminnych (od KDD-1 do KDD-6), w istniejących lub poszerzonych pasach 

drogowych, zmierzające do osiągnięcia parametrów normatywnych;  

3) budowę nowych gminnych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami od KDD-7 do KDD-13 według 

ustaleń rysunku planu.  

2. W realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych wymienionych w ust. 1, należy uwzględnić:  

1) potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich;  

2) potrzeby w zakresie dróg pożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie przeciwpożarowej;  
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3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów, na których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu.  

3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi publicznej (§ 17), może nastąpić zgodnie z wa-

runkami określonymi w przepisach odrębnych.  

§ 20.1. W liniach rozgraniczających dróg i ulic należy urządzać, zgodnie z ustaloną klasą drogi i związa-

nymi z nią parametrami:  

1) ruch kołowy;  

2) ruch rowerowy, w tym ścieżki rowerowe w poboczach;  

3) ruch pieszy (chodniki);  

4) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (zatoki autobusowe, przystanki);  

5) infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną bezpośrednio z komunikacją drogową, wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi sieciom, w tym: hydrantami pożarowymi, skrzynkami rozdzielczymi, wła-

zami rewizyjnymi, publicznymi aparatami telefonicznymi;  

6) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrożne, przepusty, kanalizacja deszczowa);  

7) zieleń przyuliczną.  

2. Infrastrukturę techniczną liniową, nie związaną z drogą - przewody wodociągowe i kanalizacyjne - nale-

ży prowadzić w układach podziemnych, a przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dopuszcza 

się także jako napowietrzne.  

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 21. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru planu w wodę:  

1) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyjnych, bytowych i przeciwpożarowych - z sieci zbiorowego za-

opatrzenia w wodę, rozbudowanej w miarę potrzeb, zasilanej z ujęcia wód podziemnych i stacji uzdatniania 

wody w Brzeziu;  

2) Dopuszcza się możliwość zaopatrzenia terenów usług U-1, U-2, U-3 i U-4 w wodę dla celów przemysło-

wych, bytowych i przeciwpożarowych z własnych ujęć, spełniających wymagania przepisów ustawy - Pra-

wo wodne;  

3) Sieci wodociągowe biegnące w ciągach ulic oraz na terenach usług (U) należy wyposażyć w hydranty 

umożliwiające intensywne czerpanie wody do celów przeciwpożarowych.  

§ 22.1. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się na obszarze planu:  

1) odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych - do istniejącej i rozbudowanej stosownie do potrzeb 

gminnej sieci kanalizacji komunalnej, z oczyszczalnią ścieków w Dobrzeniu Wielkim;  

2) odprowadzenie ścieków technologicznych (przemysłowych) z terenów U - do zbiorowej sieci kanalizacyj-

nej, o której mowa w punkcie 1, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia, określonych w przepisach szczególnych;  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg publicznych i parkingów: do istniejącej 

i planowanej do rozbudowy i budowy komunalnej kanalizacji deszczowej w pasach dróg (ulic) publicz-

nych; dopuszcza się odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

nieutwardzonych, z dróg wewnętrznych oraz z parkingów o powierzchni nie przekraczającej 0,1 ha - na te-

ren nieutwardzony, do studni i rowów chłonnych z uwzględnieniem warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;  

4) odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z posesji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - do gruntu na własnym terenie, w sposób niepowodujący zalewania nieruchomości sąsied-

nich; docelowymi odbiornikami tych wód może być również komunalna kanalizacja deszczowa oraz stud-

nie i rowy chłonne;  

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z otwartych powierzchni utwardzonych na terenach U - we-

wnętrzną siecią kanalizacji deszczowej poprzez separatory zanieczyszczeń i zawiesin do planowanej kanalizacji 

deszczowej w pasach przyległych dróg publicznych.  
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2. W całym obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.  

§ 23.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszarów planu w energię elektryczną:  

1) w zakresie średnich napięć - liniami napowietrznymi, oznaczonymi symbolem E15kV z GPZ (głównego 

punktu zasilania) Dobrzeń Mały;  

2) w zakresie niskich napięć - liniami napowietrznymi i kablowymi z istniejących poza granicami planu stacji 

transformatorowych 15/04 kV: Kup-Polna, Kup-Brynicka, Kup- Mieszalnia Pasz, Kup-Wieś.  

2. Przewiduje się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych średnich napięć, w tym skablowanie 

odcinka kolizyjnego linii E15kV, krzyżującego się z planowaną obwodnicą drogową KDG, oraz rozbudowę 

sieci napowietrznych i kablowych średnich i niskich napięć na obszarach projektowanego zainwestowania.  

3. Dopuszcza się realizację nowych stacji transformatorowych 15/04 kV w liczbie i w miejscach wynikają-

cych z potrzeb oraz przeprowadzenie nowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia – ka-

blowych i napowietrznych.  

4. Dopuszcza się realizację urządzeń wykorzystujących energię wiatru lub energię słoneczną do wytwarza-

nia energii elektrycznej, niezaliczających się do przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco od-

działywać na środowisko oraz spełniających następujące warunki:  

a) maksymalna moc instalacji - do100 kW,  

b) minimalna odległość urządzeń wieżowych od granic władania inwestora – nie mniejsza niż całkowita wyso-

kość urządzenia,  

c) zgodność z przepisami odrębnymi.  

§ 24. 1. W zakresie zaopatrzenia obszarów planu w energię cieplną - przewiduje się ogrzewanie z własnych 

źródeł ciepła, z zastosowaniem ekologicznych nośników i źródeł energii (paliwa gazowe, olejowe, energia 

elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna) lub niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami 

stałymi.  

2. Docelowo planuje się wykorzystanie do celów grzewczych w obszarze planu zasobów energii cieplnej, 

pozyskiwanej w procesie wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Opole w Brzeziu.  

3. Do przesyłu ciepła z Elektrowni Opole w Brzeziu przewiduje się realizację podziemnych i nadziemnych 

rurociągów i innych urządzeń ciepłowniczych.  

§ 25.1. Ustala się zaopatrzenie obszarów planu w gaz przewodowy siecią rozdzielczą oraz możliwość roz-

budowy tej sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

2. Dopuszcza się korzystanie z gazu płynnego i innych paliw płynnych w systemie bezprzewodowym,  

w tym magazynowanie wymienionych paliw w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, lokalizowanych 

zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.  

§ 26.1. Wyznacza się teren telekomunikacji oznaczony symbolem Tk z przeznaczeniem podstawowym sta-

cja telefonii komórkowej.  

2. Ustala się utrzymanie stacji telefonii komórkowej - do czasu wygaśnięcia tytułu prawnego obecnego 

użytkowania; po tym terminie teren Tk przeznacza się na powiększenie sąsiedniego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej MN-2;  

3. W zakresie telekomunikacji ustala się:  

1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii telekomunikacyjnych, ich modernizację i wymianę a także prowa-

dzenie nowych linii kablowych;  

2) budowę sieci abonenckiej na terenach planowanego zainwestowania a także instalację ogólnie dostępnych 

kabin telefonicznych;  

3) realizację:  

a) kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej,  

b) sieci szerokopasmowych,  

c) stacji telefonii bezprzewodowej.  
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4. W przypadku realizacji telekomunikacyjnych urządzeń wieżowych i kontenerowych należy je lokalizo-

wać w taki sposób, aby unikać ich eksponowania w krajobrazie i minimalizować negatywny wpływ na zdrowie 

ludzi i istot żywych poprzez:  

1) ograniczenie ich gabarytów do wielkości uwarunkowanej najnowszymi technologiami;  

2) wspólne inwestowanie i użytkowanie obiektów wieżowych przez różnych operatorów; minimalna, wza-

jemna odległość telekomunikacyjnych obiektów wieżowych powinna być nie mniejsza niż 500 m;  

3) maskowanie zielenią lub w inny sposób.  

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej istniejącej i planowanej (MN, MN-1 do MN-14) oraz na terenach, 

na których funkcja mieszkaniowa została dopuszczona lub stanowi uzupełnienie głównej funkcji (U-1, U-2) 

dopuszcza się wyłącznie lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozu-

mieniu przepisów o usługach i sieciach telekomunikacyjnych.  

§ 27.1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się:  

1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu na wysypisko obsłu-

gujące gminę;  

2) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy przechowywać w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczo-

nych miejscach;  

3) postępowanie z wytwarzanymi odpadami przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, 

oraz odpadami komunalnymi nieprzeznaczonymi do wywozu na wysypisko obsługujące gminę - według 

decyzji właściwych organów, wydanych na podstawie przepisów szczególnych.  

2. Zakazuje się lokalizowania w obszarze planu instalacji do składowania odpadów.  

§ 28.1. Przewody podziemne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych, napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich napięć i napowietrzne linie 

telekomunikacyjne oraz urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom - należy sytuować w pasach rozgrani-

czenia ulic i dróg, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.  

2. Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów, o których mowa w ust. 1 wraz z urządzeniami i obiektami 

towarzyszącymi (np. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, szaf telekomunikacyjnych, kabin 

telefonicznych, pompowni, wymienników ciepła, stacji redukcyjnych gazu) a także nowych kablowych i na-

powietrznych linii elektroenergetycznych - na nieruchomościach gruntowych sąsiadujących z ulicami i droga-

mi, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.  

Rozdział 6 

Zasady ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym terenów  

i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów szczególnych,  

oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej  

§ 29.1. Z uwagi na położenie obszaru planu w obrębie nieodpornych na zanieczyszczenie struktur hydrolo-

gicznych i hydrogeologicznych, charakteryzujących się znaczącymi zasobami zagrożonych wód powierzch-

niowych i podziemnych:  

- częściowo w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,  

- w zlewni rzeki Brynicy, z płytkim występowaniem wód gruntowych, pozbawionych naturalnej izolacji  

od powierzchni terenu,  

- w obszarze wysokiej ochrony struktur wodonośnych triasowego, głównego zbiornika wód podziemnych - 

GZWP 335 „Krapkowice - Strzelce Opolskie”,  

- częściowo w korytarzu ekologicznym doliny rzeki Brynicy,  

określa się, oprócz ustaleń ściśle adresowanych, ogólne zasady ochrony środowiska naturalnego, w tym 

zwłaszcza wód podziemnych i powierzchniowych.  

2. W związku z uwarunkowaniami wymienionymi w ust. 1 nie dopuszcza się realizowania w obszarze planu 

przedsięwzięć mogących spowodować zanieczyszczenie, zmniejszenie odporności na zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych i podziemnych lub osłabienie funkcji korytarza ekologicznego doliny rzeki Brynicy, w szczególno-

ści ustala się:  
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1) zakaz lokalizowania deszczowni ścieków oraz wylewisk ścieków;  

2) zakaz lokalizowania indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływo-

wych ścieków bytowych z wyłączeniem urządzeń tego rodzaju istniejących przed wejściem w życie niniej-

szej uchwały;  

3) zakaz bezpośredniego stosowania na gruntach rolnych nieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;  

4) zakaz lokalizowania instalacji do składowania odpadów;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych z za-

strzeżeniem ustaleń § 22, dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieza-

nieczyszczanych;  

6) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi 

substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód podziemnych oraz zabezpieczenia tych 

powierzchni przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe;  

7) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczanych twardych powierzchni komunikacyjnych 

i przemysłowych w system kanalizacyjny i podczyszczania w odstojnikach szlamów i piasku oraz separatorach 

olejów i substancji ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do komunalnej kanalizacji deszczowej;  

8) nakaz realizacji przekroczenia rzeki Brynicy przez planowaną obwodnicę drogową KDG obiektem w po-

staci mostu lub przepustu w taki sposób, aby zachowana była funkcjonalność korytarza ekologicznego  

w dolinie, w szczególności możliwość przemieszczania się ssaków ziemnowodnych (wydra, bóbr) a także 

płazów, gadów i małych ssaków; konstrukcja obiektu powinna mieć rozpiętość odpowiednio dużą dla za-

chowania suchych stref brzegowych po obu stronach koryta Brynicy.  

§ 30. W terenach zabudowanych i w miejscach dostępnych dla ludzi należy zapewnić dotrzymanie dopuszczal-

nych poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii średniego napięcia oraz 

stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów szczególnych.  

§ 31.1. W obszarze planu, usytuowanym w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (wskazanych na 

rysunku planu) obowiązują ograniczenia i zakazy ustalone w rozporządzeniu Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskie-

go z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136).  

2. W przypadku ustanowienia innych niż wymieniono w ust. 1 terenów lub obiektów objętych prawnymi 

formami ochrony przyrody należy stosować sposoby ich ochrony określone w odpowiednich przepisach szcze-

gólnych, zarządzeniach lub decyzjach.  

3. Szczątki roślin lub zwierząt odkryte w trakcie robót ziemnych podlegają ochronie na mocy przepisów 

szczególnych; w razie ich odkrycia należy wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz niezwłocznie zawiado-

mić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.  

4. Dane archiwalne świadczą o występowaniu w obszarze planu stanowisk roślin zielnych objętych ochroną 

prawną, wskazanych na rysunku planu:  

a) jednego stanowiska paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare – gatunku objętego ochroną ścisłą, stanowisko 

zlokalizowane na trasie planowanej obwodnicy drogowej KDG,  

b) jednego stanowiska kokoryczy pustej Corydalis cava – gatunku rzadkiego, zagrożonego w woj. opolskim, 

lokalizacja w lasach w pobliżu planowanej obwodnicy drogowej KDG.  

5. Przed realizacją planowanej obwodnicy należy przeprowadzić inwentaryzację flory w jej przebiegu;  

w przypadku potwierdzenia obecności roślin chronionych należy podjąć odpowiednie działania, przewidziane 

w przepisach ustawy o ochronie przyrody.  

§ 32. Ustala się tereny, na których obowiązuje nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu, normo-

wanych w przepisie szczególnym:  

1) na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejącej i planowanej (MN) - obowią-

zują dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) w przypadku częściowego lub całkowitego realizowania na terenie U,MN funkcji mieszkaniowej jednoro-

dzinnej obowiązują tam dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
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3) na terenach obsługi leśnictwa (zabudowa zagrodowa w gospodarstwie leśnym - LU) obowiązują dopusz-

czalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów zabudowy zagrodowej;  

4) w przypadku zlokalizowania na terenach usług (U) placówek oświaty i wychowania - obowiązują na nich do-

puszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów związanych z czasowym pobytem dzieci i młodzieży.  

§ 33.1. Na terenach, w których nie wykluczono lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zaw-

sze znacząco oddziaływać na środowisko, można te przedsięwzięcia realizować pod następującymi warunkami:  

1) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonym w planie przeznaczeniem terenów i szczegóło-

wymi warunkami ich zabudowy i zagospodarowania; powyższe nie dotyczy infrastrukturalnych inwestycji 

celu publicznego;  

2) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonymi w planie zakazami i ograniczeniami;  

3) pozytywnego wyniku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Stwierdzone lub potencjalne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć mogących oddziaływać na śro-

dowisko, zrealizowanych w obszarze planu, powinno być badane, monitorowane i analizowane w zakresie  

i z częstotliwością wynikającą z przepisów szczególnych oraz decyzji administracyjnych; dotyczy to w szcze-

gólności oddziaływań na wody podziemne, powietrze i klimat akustyczny.  

§ 34.1. Część obszaru planu położona jest w obniżeniu dolinnym rzeki Brynicy, w zasięgu zagrożenia po-

wodzią stuletnią (Q1), odpowiadającym terenom objętym katastrofalną powodzią w 1997 r., wskazanym na 

rysunku planu jako ustalenie o charakterze informacyjnym.  

2. Na obszarach wymienionych w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza się:  

1) wznoszenia nowych budynków mieszkalnych;  

2) zmiany ukształtowania terenów z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód oraz reali-

zacją planowanej obwodnicy drogowej KDG. 

3. Konstrukcja planowanej drogi KDG na odcinku biegnącym przez tereny zagrożone powodzią stuletnią 

powinna uwzględniać związane z tym zagrożenia dla ruchu pojazdów oraz optymalny przepływ wód w okre-

sach wysokich stanów rzeki Brynicy.  

Rozdział 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 35. W granicach planu nie występują obszary i obiekty objęte prawną formą ochrony krajobrazu kulturo-

wego; w razie ujawnienia w czasie robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-

czenie że jest on zabytkiem, należy niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w Opolu lub Wójta Gminy Dobrzeń Wielki oraz zabezpieczyć znalezisko i wstrzymać roboty mogące 

je uszkodzić - do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.  

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 36.1. Scaleniem nieruchomości w celu ich ponownego podziału zaleca się objąć tereny przeznaczone  

pod rozbudowę (poszerzenie) dróg publicznych i budowę nowych dróg publicznych: KDG, KDZ-2, KDZ-3, 

KDD-1 do KDD-13, tereny planowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN-1 do MN-

9, tereny planowanych usług - U-2 i U-3.  

2. Podziały terenów wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami rysunku planu, 

dopuszczalne są korekty niezmieniające znacząco przebiegu i szerokości planowanych dróg, z zachowaniem 

odpowiednich ustaleń § 37 dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-1 - MN-14.  

3. Scalenie i podział terenów, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić z uwzględnieniem odpo-

wiednich ustaleń działu II planu oraz wymagań zawartych w przepisach szczególnych.  

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 902



4. Dopuszcza się dokonywanie podziałów nieruchomości gruntowych także w innych miejscach niż wska-

zano na rysunku planu pod warunkiem zachowania ustalonego w planie podstawowego lub dopuszczonego 

przeznaczenia terenu, dostępu każdej z wydzielonych działek do drogi publicznej oraz wyznaczenia granic  

i rozmiarów nowych działek w sposób umożliwiający ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z odpowied-

nimi warunkami § 37 planu i przepisów szczególnych.  

§ 37. 1. Na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej MN dopuszcza się wtórny podział nieruchomości 

i wydzielanie nowych działek zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem zachowania:  

1) minimalnej powierzchni działki jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej - 700 m² przy szerokości frontu 

działki min. 18 m, w zabudowie bliźniaczej odpowiednio - min. 400 m² i 12 m;  

2) dostępu do drogi publicznej lub gminnej drogi wewnętrznej i zbiorowych sieci infrastrukturalnych - energe-

tycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej;  

3) zgodności zamierzonego podziału ze szczegółowymi ustaleniami planu dotyczącymi terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz z przepisami szczególnymi.  

2. Podział terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-1 - MN-14 na działki budow-

lane w sposób inny niż zalecany na rysunku planu wymaga uwzględnienia następujących zasad:  

1) minimalna powierzchnia działki jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej - 700 m² przy szerokości fron-

tu działki min. 18 m, w zabudowie bliźniaczej odpowiednio - min. 400 m² i 12 m;  

2) niezbędny jest dostęp działki do drogi publicznej i zbiorowych sieci infrastrukturalnych - energetycznej 

oraz wodociągowej i kanalizacyjnej;  

3) podział nie może wywoływać potrzeby zmian ustaleń obowiązujących planu oraz ustaleń orientacyjnych, 

wyszczególnionych w § 5;  

4) wymagana jest zgodność zamierzonego podziału ze szczegółowymi ustaleniami planu dotyczącymi tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z przepisami szczególnymi.  

DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział 1 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów 

§ 38. Do czasu zrealizowania ustaleń planu, tereny nim objęte należy użytkować w dotychczasowy sposób 

– pod warunkiem, że użytkowanie to nie jest sprzeczne z przepisami szczególnymi.  

Rozdział 2 

Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości 

§ 39.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 

stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa  

w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN - 30%; 

2) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN-1 do MN-14 - 30%;  

3) tereny usług: U-1 do U- 4, U,MN - 30%;  

4) tereny użytków rolnych: R - 0%;  

5) tereny lasów: ZL - 0%;  

6) tereny planowanych zalesień: ZLp - 0%;  

7) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych: LU - 30%;  

8) tereny zadrzewień i zakrzewień: ZR - 0%;  

9) tereny wód śródlądowych: WS - 0%;  

10) tereny dróg publicznych: KDG, KDZ-1 do KDZ-3, KDD-1 do KDD-13 - 0%;  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 902



11) tereny dróg wewnętrznych: KDW - 0%;  

12) teren telekomunikacji (stacja telefonii komórkowej): Tk - 30%. 

2. W przypadku zbycia terenów stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki nie pobiera się opłaty, o której 

mowa w ust. 1.  

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 40.1. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym są w granicach planu:  

1) budowa projektowanej obwodnicy wsi Kup KDG w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową skrzyżo-

wań i połączeń (KDZ-2 i KDZ-3) z istniejącym przebiegiem drogi nr 454 przez wieś Kup (KDZ-1);  

2) remonty, przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w istniejącym przebiegu przez wieś Kup 

(KDZ-1 – ul. 1 Maja i ul. Katowicka), zmierzające do osiągnięcia parametrów klas ustalonych w planie  

i przepisach szczególnych;  

3) odbudowa, przebudowa cieku podstawowego (rzeka Brynica - WS) wraz budową i przebudową urządzeń 

wodnych i przeciwpowodziowych.  

2. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, stanowiącymi zadania własne gminy Dobrzeń 

Wielki, są w granicach planu:  

1) budowa gminnych, dojazdowych dróg publicznych, oznaczonych w planie symbolami od KDD-7 do KDD-13;  

2) remonty, przebudowa i rozbudowa gminnych, dojazdowych dróg publicznych, oznaczonych w planie sym-

bolami od KDD-1 do KDD-6; 

3) przebudowa i rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z wyjątkiem sieci budowanych wyłącznie  

dla potrzeb inwestycji realizowanych na terenach U;  

4) budowa sieci i urządzeń kanalizacji komunalnej i deszczowej z wyjątkiem sieci budowanych wyłącznie  

dla potrzeb inwestycji realizowanych na terenach U;  

5) budowa komunalnej kanalizacji telekomunikacyjnej.  

§ 41.1. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr VI/69/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup, ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 32 poz. 200.  

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.  

§ 43. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie in-

ternetowej Gminy Dobrzeń Wielki.  

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Klemens Weber 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXVII/251/2013  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 28 lutego 2013 r.  

 

Rysunek planu w sakli 1:1000 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 26 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 28 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 902



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 902



Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XXVII/251/2013  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 28 lutego 2013 r.  

Rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Kup-2 w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu 

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

nym (j.t. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim – uwzględniając 

stanowisko Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kup-2”, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, rozstrzyga na-

stępująco:  

1. Na niekorzyść wnioskodawców rozstrzyga się uwagę dotyczącą zmiany przebiegu drogi dojazdowej 

oznaczonej symbolem KDD-12 w Kup. Wnioskujący domagają się, aby ta droga miała ślepe zakończenie  

i nie przebiegała obok ich działki nr 296/65.  

Kwestionowana droga dojazdowa, przebiegająca wzdłuż granicy działki 296/65 w planowanym przebiegu łą-

czy ul. Polną z istniejącą ulicą KDD-1. Warunkuje to prawidłową obsługę wyznaczonych wzdłuż niej 9 działek 

zabudowy mieszkaniowej na terenach MN-7 i MN-8. Ponadto sporna droga będzie używana wyłącznie przez 

właścicieli przylegających do niej działek oraz umożliwi dojazd pojazdów ratowniczych i komunalnych bez na-

wrotów. Oznacza to przejazdy rzędu najwyżej kilkudziesięciu dziennie. Trudno zatem uznać argument o szcze-

gólnej uciążliwości tej drogi. Spełnia natomiast wymagania przepisów p-pożarowych odnośnie dwustronnego 

dostępu do zespołu działek zabudowy mieszkaniowej.  

2. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany kwalifikacji końcowego odcinka skorygowanej drogi 

KDD-2, na drogę wewnętrzną, poczynając od skrzyżowania z drogą KDD-12. Końcowy odcinek drogi 

KDD-2 powinien mieć nadal charakter publiczny, ponieważ obsłużyć ma działki budowlane planowane  

na dz. nr 421/19, niebędącej własnością wnioskodawców.  

3. Uwaga dotycząca zmiany przebiegu końcowego fragmentu drogi oznaczonej symbolem KDD-2, w taki 

sposób aby ten odcinek nie kolidował z wybudowaną już bramą wjazdową na działkę wnioskujących  

(nr 1121/20). Uwagę uwzględniono, odcinek powyżej skorygowanej drogi KDD-2 (długości 14 m) został 

włączony w zabudowaną nieruchomość, należącą do wnoszących uwagę.  
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XXVII/251/2013  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 28 lutego 2013 r.  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 

2012 r. poz. 647), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,  

poz. 1240) - Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Dobrzeń Wielki w obszarze 

objętym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kup-2”:  

1. Inwestycje z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego Kup – 2, należące do zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki obejmują:  

1) budowę i rozbudowę dróg dojazdowych klasy D, o łącznej długości ok. 2000,00 mb;  

2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej, o długości łącznej ok. 800,00 mb;  

3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej, o długości sieci głównej ok. 800,00 mb;  

4) inwestycje umożliwiające zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie tele-

komunikacji, w tym budowa kanalizacji kablowej i sieci szerokopasmowych.  

2. Finansowanie inwestycji wymienionych punkcie 1 realizowane będzie zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych, poprzez:  

1) środki własne;  

2) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

3) kredyty, pożyczki preferencyjne.  

3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, wymienionych 

w punkcie 1, ustalane będą według wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Dobrzeń Wielki.  
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