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UCHWAIA NR XXXIII/321/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSIOWIE 

 

 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), 

w związku z uchwaJą Nr X/79/07 Rady Miejskiej 

w NamysJowie z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejsco-

wych ”lanów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie Gminy NamysJów, 
zmienionej uchwaJą Nr XII/109/07 Rady Miejskiej 

w NamysJowie z dnia 4 ”audziernika 2007 r.  

i uchwaJą Nr XXV/249/09 Rady Miejskiej w Na-

mysJowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Namy-

sJów, Rada Miejska w NamysJowie uchwala, co 

nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł 1. Stwierdza się zgodno`ć zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta NamysJów ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego miasta Na-

mysJówŁ 
2. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Namy-

sJów, zwaną dalej planem. 

3. Granicę obszaru objętego planem stanowi 

granica administracyjna miasta NamysJówŁ 
4. Integralne czę`ci uchwaJy stanowią: 
1) czę`ć graficzna ｦ rysunek w skali 1:2000 ｦ 

zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu ｦ zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych ｦ zaJącznik 

nr 3 do uchwaJyŁ 
 

§ 2Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę; 
2) obszarze ｦ nalewy przez to rozumieć caJy 

obszar objęty uchwaJą; 
3) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć czę`ć 

obszaru objętego uchwaJą, o okre`lonym prze-

znaczeniu i  okre`lonych zasadach zagospodaro-

wania, wyznaczony na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi oraz okre`lony symbolem; 

4) symbolu ｦ nalewy przez to rozumieć nume-

ryczne i literowe oznaczenie terenu; 

5) liniach rozgraniczających ｦ nalewy przez to 

rozumieć linie rozgraniczające tereny o równym 

przeznaczeniu lub równych zasadach zagospoda-

rowania; 
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6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na 

którym dopuszcza się lokalizację zabudowy na 

warunkach okre`lonych w ustaleniach planu, 

której nie mowe ”rzekroczyć waden element bu-

dynku, z wyJączeniem czę`ci podziemnych bu-

dynku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, 

balkony, galerie, werandy, tarasy, schody ze-

wnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budow-

lane, które mogą być wysunięte poza tę linię na 

odlegJo`ć nie większą niw 1,3 m; 

7) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym 

dopuszcza się lokalizację zabudowy na warun-

kach okre`lonych w ustaleniach planu, z wyJą-
czeniem budynków, które usytuowane są dalej 

niw 20 m od tej linii, na której ustala się obowią-
zek lokalizacji nie mniej niw ”oJowy dJugo`ci fron-

towej `ciany budynku, z wyJączeniem czę`ci pod-

ziemnych budynku oraz takich elementów jak 

okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tara-

sy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju ele-

menty budowlane, które mogą być wysunięte lub 

cofnięte od tej linii na odlegJo`ć nie większą niw 
1,3 m; 

8) powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to ro-

zumieć sumę powierzchni zabudowy wyznaczonej 

przez zewnętrzne obrysy `cian budynków na 

dziaJce lub terenie; 

9) stawce procentowej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć ”odstawę do okre`lania o”Jaty, okre`loną 

w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci; 

10) reklamie ｦ nalewy przez to rozumieć wol-

nostojący lub umieszczony na elewacji albo na 

obiekcie budowlanym no`nik reklamowy; 

11) reklamie wielkogabarytowej ｦ nalewy przez 

to rozumieć: 
a) wolnostojący no`nik reklamowy lub infor-

macyjny, którego powierzchnia przekracza 10 m2 

lub wysoko`ć 5 m, 

b) umieszczony na elewacji albo na obiekcie 

budowlanym no`nik reklamowy lub informacyjny, 

a takwe ich zestawienie, przy czym Jączna po-

wierzchnia tych no`ników przekracza 10% po-

wierzchni obrysu tej elewacji lub ”owierzchnię  

10 m2; 

12) zabudowie pierzejowej ｦ nalewy przez to 

rozumieć zabudowę usytuowaną wzdJuw obowią-
zującej linii zabudowy, tworzącą ciągJą ”ierzeję; 

13) dachu dwuspadowym ｦ nalewy przez to 

rozumieć dach o kącie nachylenia ”oJaci od 30  

do 45 , który posiada 2 wzajemnie symetryczne 

gJówne ”oJacie dachowe; 

14) dachu czterospadowym ｦ nalewy przez to 

rozumieć dach o kącie nachylenia ”oJaci od 30  

do 45 , który posiada 4 gJówne ”oJacie dachowe, 

przy czym kawda para tych ”oJaci musi być 

względem siebie symetryczna; 

15) dachu stromym ｦ nalewy przez to rozumieć 

dach, którego ”oJać lub ”oJacie nachylone są pod 

kątem większym niw 30 ; 

16) niskoemisyjnym lub nie emisyjnym uródle 

cie”Ja ｦ nalewy przez to rozumieć uródJo cie”Ja o 

wysokiej s”rawno`ci energetycznej, oparte na 

paliwach ciekJych, gazowych, energii elektrycz-

nej, energii odnawialnej oraz ekologicznych pali-

wach staJych; 
17) parkingu terenowym ｦ nalewy przez to ro-

zumieć nieprzekryty parking urządzony na poziomie 

terenu, niebędący elementem pasa drogowego; 

18) parkingu wbudowanym ｦ nalewy przez to 

rozumieć parking nadziemny lub podziemny, 

urządzony w czę`ci budynku; 

19) robotach budowlanych ｦ nalewy przez to 

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego; 

20) ws”ólnym zamierzeniu inwestycyjnym ｦ 

nalewy przez to rozumieć dziaJanie co najmniej 

dwóch ”odmiotów, ”olegające na ws”ólnym za-

mierzeniu realizacji budynków na sąsiadujących 

ze sobą dziaJkach budowlanych; 

21) pasie zieleni izolacyjnej ｦ nalewy przez to 

rozumieć pas zieleni o wysoko`ci nie mniejszej niw 
5 m i szeroko`ci nie mniejszej niw 3 m. 

 

§ 3Ł 1. Ustala się ”odziaJ obszaru na 5 stref, 

oznaczonych literami A, B, C, D, E. 

2. Dla kawdej strefy ”rzyjęto odrębną numera-

cję terenówŁ 
3. Ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych 

terenów, w tym: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 

narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi; 

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci; 
9) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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11) s”osób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę dotyczącą wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci; 
13) granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej; 

14) granice obszaru wymagającego rekultywacji; 

15) granice terenów pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

przedstawiono w postaci kart terenów w rozdzia-

le II oraz na rysunku planu, z zastrzeweniem ust. 4. 

4. W kartach terenów nie wymienia się zagad-

nieL, które nie dotyczą tych terenów lub na których 

wybranych zasad zabudowy i zagospodarowania 

nie okre`la sięŁ 
 

§ 4Ł Nie okre`la się granic i s”osobów zagospo-

darowania terenów górniczych oraz zagrowonych 

osuwaniem się mas ziemnych. 

 

§ 5Ł 1. Ustala się nastę”ujące kategorie przezna-

czenia terenów: 
1) MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) MW ｦ teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, rozumianej jako budynek mieszkalny wie-

lorodzinny zawierający więcej niw 2 mieszkania lub 

zes”óJ takich budynków, wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi i garawami wydzielonymi w budyn-

kach mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszą-
cymi; 

3) MU ｦ teren zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej, rozumianej jako budynek mieszkalny 

jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkal-

no - usJugowy, obiekt usJugowy lub zes”óJ takich 

obiektów, przy czym za funkcje usJugowe uznaje 

się usJugi handlu detalicznego, usJugi rzemiosJa 

nieprodukcyjnego, usJugi gastronomiczne, usJugi 
administracyjno-biurowe, usJugi ochrony zdrowia  

i opieki s”oJecznej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi 
kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakte-

rze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi; 

4) U ｦ teren zabudowy usJugowej, rozumianej 

jako obiekt usJugowy lub ich zes”óJ, przy czym za 

funkcje usJugowe uznaje się usJugi handlu detalicz-

nego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, usJugi 
gastronomiczne, usJugi administracyjno-biurowe, 

usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecznej, usJugi 
nauki i o`wiaty, kultury i rozrywki oraz inne o po-

dobnym charakterze, wraz z obiektami i urządze-

niami towarzyszącymi; 
5) UP ｦ teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej, 

rozumianej jako obiekt usJugowy lub ich zes”óJ, 
przy czym za funkcje usJugowe uznaje się usJugi 
handlu detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyj-

nego lub rzemiosJa produkcyjnego, usJugi admini-

stracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakte-

rze, a takwe obiekt produkcyjny lub ich zes”óJ, wraz 

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 
6) US ｦ teren sportu i rekreacji, rozumiany jako 

wielofunkcyjny obiekt sportowy lub ich zes”óJ, 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

7) ZL ｦ las; 

8) ZP ｦ teren zieleni urządzonej; 
9) ZD ｦ teren ogrodów dziaJkowych; 
10) ZC ｦ cmentarz; 

11) R ｦ teren rolniczy; 

12) WS ｦ teren wód powierzchniowych; 

13) KOP ｦ teren obsJugi ”odrównych, rozumiany 

jako wielofunkcyjny teren sJuwący obsJudze ”odrów-
nych, umowliwiający lokalizację usJug handlu deta-

licznego, usJug gastronomicznych, usJug admini-

stracyjno-biurowych, usJug kultury i rozrywki oraz 

innych o podobnym charakterze, wraz z obiektami  

i urządzeniami towarzyszącymi; 
14) KP ｦ teren o dominującym ruchu pieszym; 

15) KS ｦ parking; 

16) KDG ｦ teren drogi klasy gJównej; 
17) KDZ ｦ teren drogi klasy zbiorczej; 

18) KDL ｦ teren drogi klasy lokalnej; 

19) KDD ｦ teren drogi klasy dojazdowej; 

20) KDPJ ｦ teren ciągu pieszo-jezdnego; 

21) KDP ｦ teren ciągu pieszego; 

22) KK ｦ teren komunikacji kolejowej; 

23) E ｦ teren infrastruktury technicznej ｦ elek-

troenergetyka; 

24) G ｦ teren infrastruktury technicznej ｦ ga-

zownictwo; 

25) W ｦ teren infrastruktury technicznej ｦ wo-

dociągi; 
26) K ｦ teren infrastruktury technicznej ｦ kanali-

zacja; 

27) C ｦ teren infrastruktury technicznej ｦ cie-

”JownictwoŁ 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-

puszcza się lokalizację ”rzej`ć pieszych, obiektów 

maJej architektury oraz obiektów i urządzeL infra-

struktury technicznej, w tym drogowych obiektów 

inwynierskich, obiektów, urządzeL i budowli sJuwą-
cych zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej, 

urządzeL budowlanych, obiektów i urządzeL zaopa-

trzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną, zaopatrzenia w cie”Jo, zaopatrzenia w gaz, ob-

sJugi telekomunikacyjnej oraz odprowadzania `cie-

ków, z zastrzeweniem § 6 pkt 1 i 2 uchwaJyŁ 
3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i par-

kingów, w tym ”arkingów terenowych i wbudowa-

nych, towarzyszących tej zabudowie, o ile w prze-

pisach szczegóJowych uchwaJy nie ustalono inaczej. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zaka-

zuje się ”rzeznaczeL innych niw te, które są dla nich 

ustalone w planie, z zastrzeweniem ust. 2 i 3 oraz 

sytuacji, kiedy przebudowa lub rozbudowa istnieją-
cych obiektów i urządzeL wynika z ”rze”isów od-

rębnychŁ 
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§ 6Ł Na obszarze planu obowiązuje: 
1) zakaz budowy i przebudowy urządzeL i insta-

lacji systemu telefonii komórkowej emitującego pola 

elektromagnetyczne o częstotliwo`ci od 0,3 MHz 

do 300 000 MHz, z wyJączeniem terenów C.1UP, 

C.2UP, E.3UP, E.8UP, E.9UP; 

2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 

`cieków oraz farm wiatrowych; 

3) zakaz zabudowy na terenach rolniczych, z za-

strzeweniem § 5 ust. 2 uchwaJy; 
4) zakaz zabudowy na terenach ”oJowonych w 

obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Wida-

wy, z wyJączeniem terenu C.1US oraz z zastrzewe-

niem § 5 ust. 2 uchwaJy; 
5) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych, 

z wyJączeniem terenów A.5U, A.14U, B.1MU, 

B.1U, B.2U, C.1U, C.8U, C.1UP, C.2UP, D.11MU, 

E.2MU, E.5MU, E.5U, E.15U, E.16U, E.17U, 

E.3UP; 

6) mowliwo`ć sytuowania budynku: 

a) w odlegJo`ci 1,5 m od granicy sąsiedniej dziaJ-
ki budowlanej, jeweli na tej dziaJce, w odlegJo`ci 
mniejszej niw 3 m od ws”ólnej granicy tych dziaJek, 
istnieje budynek, projektowany jest budynek, dla 

którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na 

budowę lub budynki będą realizowane w ramach 

ws”ólnego zamierzenia inwestycyjnego, 

b) bez”o`rednio przy granicy sąsiedniej dziaJki 
budowlanej, jeweli na tej dziaJce, bez”o`rednio przy 

ws”ólnej granicy tych dziaJek, istnieje budynek, 

projektowany jest budynek, dla którego istnieje 

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub 

budynki będą realizowane w ramach ws”ólnego 

zamierzenia inwestycyjnego, o ile w przepisach 

szczegóJowych uchwaJy nie ustalono inaczej. 

 

§ 7Ł 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, wska-

zane na rysunku planu, są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) ”odziaJ obszaru na strefy; 

3) linia rozgraniczająca tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

4) obowiązująca linia zabudowy; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

6) symbol identyfikujący teren; 

7) obiekt objęty ochroną konserwatorską; 
8) granica strefy ochrony konserwatorskiej; 

9) zabytek archeologiczny; 

10) szpaler zieleni kompozycyjnej; 

11) pas zieleni izolacyjnej; 

12) korytarz ekologiczny doliny rzeki Widawy; 

13) granica obszaru wymagającego rekultywacji; 

14) granica obszaru wymagającego rewitalizacji; 

15) granica terenu pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

16) ciąg pieszy; 

17) ”rzestrzeL publiczna wymagająca szczegól-

nego uksztaJtowania; 
18) granica terenu narawonego na niebezpieczeL-

stwo powodzi ｦ bez”o`rednie zagrowenie ”owodzią; 
19) granica terenu narawonego na niebezpieczeL-

stwo powodzi ｦ zasięg wody 1%; 

20) granica terenu narawonego na niebezpieczeL-
stwo powodzi ｦ zasięg wody 10%; 

21) strefa lokalizacji gazociągu wysokiego ci-

`nienia; 
22) strefa lokalizacji napowietrznej linii elektro-

energetycznej wysokiego na”ięcia wraz ze strefą 

oddziaJywania tej linii. 

2. PozostaJe oznaczenia na rysunku planu nie są 

ustaleniami planu. 

 

§ 8Ł Nastę”ujące zagadnienia, zawarte w kar-

tach terenów, dotyczą caJego obszaru objętego 

planem: 

1) powierzchnia terenu nie jest ustaleniem planu; 

2) zabudowa dopuszczona (w tym budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki do czterech 

mieszkaL, budynki zamieszkania zbiorowego, bu-

dynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parte-

rach, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze 

lub ich zes”oJy, budynki uwyteczno`ci publicznej, 

budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie 

związanym z ”rowadzoną dziaJalno`cią, o po-

wierzchni nie większej niw 100 m2, zabudowa za-

grodowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-

wy ”owywej 2000 m2, tymczasowe obiekty budow-

lane, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez 

wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na 

terenie), hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, 
stacje paliw, gieJdy towarowe, sortownie od”adów, 
kampingi i pola namiotowe) lub zabudowa wyJączo-

na (w tym budynki mieszkalne jednorodzinne, bu-

dynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni za-

budowy większej niw 400 m2, budynki zamieszkania 

zbiorowego o powierzchni zabudowy większej niw 
400 m2, wolnostojące budynki garawowe i gospo-

darcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budow-

lane) stanowi dodatkowe okre`lenie przeznaczenia; 

3) liczba kondygnacji dotyczy kondygnacji nad-

ziemnych; 

4) dla kąta ”oJowenia granic dziaJek w stosun-

ku do pasa drogowego przyjmuje się tolerancję 

10 stopni; 

5) ilo`ć miejsc parkingowych dotyczy miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych, zloka-

lizowanych na terenie, na którym realizowana jest 

inwestycja, wymaganych w przypadku budowy 

obiektów budowlanych, przy czym w przypadku 

rozbudowy lub nadbudowy ilo`ć ta nie dotyczy 

czę`ci istniejących tych obiektów; 
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6) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci nie dotyczą wydzieleL geodezyjnych dla 

dróg, wód, sieci, obiektów i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz wydzieleL geodezyjnych dla bu-

dynków, z wyJączeniem budynków garawowych  

i gospodarczych, wyznaczonych po ich zewnętrz-
nym obrysie; 

7) zaliczenie terenu lub terenów do odpowied-

niego rodzaju terenu, zrównicowanego ze względu 

na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, 
okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, ozna-

cza jednocze`nie konieczno`ć stosowania na tych 

terenach (w przypadku realizacji inwestycji) rozwią-
zaL technicznych za”ewniających wJa`ciwe warun-

ki akustyczne. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 9Ł Karty terenów: 
 

1 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1MU      

 0,09 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Piastowskiej 20), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 
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 7.4 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 2 b) nie więcej niw: 4 

 
7.5 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego A.1KDPJ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2MU      

 0,18 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6.4 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. 3 Maja 23), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.6 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

 7.7 forma zabudowy: pierzejowa 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 
Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.3MU      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 
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 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.4 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”oJudniowo-zachodniej czę`ci mia-

sta, wpis nr 256/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Dubois 31, JagielloLskiej 2, 4a, 

6), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6.6 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (mur obronny), zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 12 m 

 
7.5 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
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 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.4MU A.5MU A.6MU    

 0,26 ha 0,40 ha 0,59 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6.4 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. 3 Maja 10, 12, 14, 16, 18, 19, 

20, 22, Chrobrego 9, 11, 19, 21, Komuny Paryskiej 2, WaryLskiego 1, 3, 7), zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 
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7.6 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

 7.7 forma zabudowy: pierzejowa 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 
Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.7MU      

 0,14 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.4 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”óJnocnej czę`ci miasta, wpis nr 

260/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Piastowskiej 10, 12), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 

 7.4 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 2 b) nie więcej niw: 4 

 
7.5 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: od strony ul. Piastowskiej 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.8MU A.9MU A.10MU A.11MU A.12MU  

 0,41 ha 0,35 ha 0,45 ha 0,22 ha 0,24 ha  

 A.13MU A.14MU     

 0,37 ha 0,37 ha     
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (”oJowone przy ul. Chrobrego 6, wpis nr 273/58, 

Rynek 12, wpis nr 2018/76, Szkolnej 4, wpis nr 914/64), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. 3 Maja 4, 6, 7, 8, 11, 13, 13a, 

Chrobrego 2, 4, Dubois 27, Rynek 7, 8, 9, 10, 11, 18, Szkolnej 1, 3, Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, 10, 

Wróblewskiego 1a, 3, 5, 7), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.6 w przypadku odbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów objętych ochroną 

konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

 7.7 forma zabudowy: pierzejowa 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

 8.2 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego oraz poprzez teren A.1KP 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 
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 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.15MU A.16MU     

 0,13 ha 0,34 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (mur obronny w ”óJnocnej czę`ci miasta, wpis  

nr 260/58, mur obronny w ”óJnocno-wschodniej czę`ci miasta, wpis nr 258/58), zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Armii Krajowej 3, 8, Piastow-

skiej, Staszica 8), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 398 – Poz. 131 
 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.6 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

 7.7 forma zabudowy: pierzejowa 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.17MU A.18MU A.19MU A.20MU A.21MU  

 0,36 ha 0,36 ha 0,28 ha 0,39 ha 0,46 ha  

 A.22MU A.23MU A.24MU A.25MU A.26MU  

 0,41 ha 0,37 ha 0,45 ha 0,27 ha 0,37 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: usytuowanie budynków 

na dziaJce (z dopuszczeniem sytuowania budynków bez”o`rednio przy granicy dziaJki), tworzenie zabudo-

wy w formie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników ksztaJtowa-

nia zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (”oJowone przy ul. Krakowskiej 29, wpis nr 272/58  

i 1987/73, Rynek 3, wpis nr 265/58 i 912/64, Rynek 4, wpis nr 279/58, Rynek 5, wpis nr 266/58 i 

913/64, Rynek 6, wpis nr 276/58, Rynek 24, wpis nr 277/58, Staszica 4, wpis nr 275/58, Staszica 6, 

wpis nr 274/58, mur obronny w ”oJudniowej czę`ci miasta, wpis nr 257/58), zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Armii Krajowej 4, Dubois 2, 5, 

7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, Harcerskiej 4, 4a, 5, 9, Ko`cielnej 4, Krakowskiej 3, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 22, 

24, ObroLców Pokoju 8, 10, 14, 17, 20, 22, Piastowskiej 1, 3, Pocztowej 1, 2, 4, 5, 11, Rynek 1, 2, 22, 

Staszica 1, 2, 3, 5, Wojska Polskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla 

których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.6: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.6 w przypadku odbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów objętych ochroną 

konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

 7.7 forma zabudowy: pierzejowa 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

 8.2 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych oraz poprzez teren A.1KP 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.27MU      

 0,63 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

6.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (baszta przy murze obronnym, wpis nr 262/58, 

baszta przy ul. Ko`cielnej, wpis nr 263/58 oraz mur obronny przy ul. Fortecznej, wpis nr 264/58), zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu 

6.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy Placu PowstaLców _ląskich 1,  

ul. Bohaterów Warszawy 1, 3), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6.6 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (Brama Krakowska u zbiegu ulic Fortecznej i Bo-

haterów Warszawy, ruiny kaponiery osJaniającej Bramę Krakowską), zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla których okre`la się zachowanie i ochronę 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 7.4 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.5 w przypadku odbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów objętych ochroną 

konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 
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9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.28MU A.29MU     

 0,80 ha 0,17 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy Placu Wolno`ci 8, ul. Bohaterów 

Warszawy 4, WaJy Jana III 7), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

../../xx%20%20%20zdjecia/2008_04_26/320__Namyslow_2008_04_26.JPG
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 7.4 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 7.5: 

 a) nie mniej niw: 3 b) nie więcej niw: 5 

 
7.5 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi A.20KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.30MU      

 0,10 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie odpowiednich ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 

 7.4 liczba kondygnacji: 

 a) nie mniej niw: 2 b) nie więcej niw: 4 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1U      

 0,34 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (zamek, wpis nr 84 i 904/64), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu 

5.4 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (studnia zamkowa, brama wjazdowa do zamku), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się zachowanie i ochronę 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego A.1KDPJ oraz poprzez teren A.1UP 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2U      

 0,23 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

5.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (ko`cióJ parafialny pod wezwaniem __Ł Franciszka  

z Asywu i Piotra z Alkantary, wpis nr 680/63, zes”óJ klasztorny Franciszkanów, wpis nr 688/63), zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego A.1KDPJ oraz poprzez teren A.2KP 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.3U      

 0,03 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

5.4 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Chrobrego 18), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.3: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 
6.3 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.4U      

 0,25 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 6.5 forma zabudowy: pierzejowa 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.5U      

 0,96 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  

budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, obiekty handlowe o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia 

zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Dworcowej 11), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.4: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 
6.4 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.1KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

10. STAWKA PROCENTOWA 15% 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.6U      

 0,31 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”óJnocnej czę`ci miasta, wpis  

nr 260/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 6.5 forma zabudowy: pierzejowa 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.2KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej  
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.7U      

 0,76 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

5.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (ko`cióJ parafialny pod wezwaniem __Ł Piotra  

i PawJa, wpis nr 63 i 603/59, ogrodzenie z bramą ko`cioJa parafialnego, wpis nr 267/58, figura `wŁ Jana 

Nepomucena, wpis nr 271/58, mur obronny w ”óJnocno-wschodniej czę`ci miasta, wpis nr 258/58), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.5 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Ko`cielnej 3), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 



Dziennik Urzędowy 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.8U      

 0,44 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJego ciągu pieszo-jezdnego, poprzez teren A.13ZP oraz z drogi B.1KDG, 

przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.9U      

 0,11 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 
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4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

5.4 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (ratusz, wpis nr 939/64), zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: poprzez teren A.1KP 

 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.10U      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (”oJowone przy ul. ObroLców Pokoju 28, wpis  

nr 2193/89, mur przy ul. Fortecznej, wpis nr 264/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. ObroLców Pokoju 28, WaJy 

Jana III 2), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

 
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.4: 

 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 

 6.3 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 6.4: 

 a) nie mniej niw: 2 b) nie więcej niw: 4 

 
6.4 w przypadku odbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów objętych ochroną 

konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.11U      

 0,37 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 
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4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”oJudniowej czę`ci miasta, wpis  

nr 257/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.5 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Dubois 3), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

5.6 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (mur obronny), zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.6: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 6.5 liczba kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 6.6: 

 a) nie mniej niw: 2 b) nie więcej niw: 5 

 
6.6 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 100 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.12U      

 0,13 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Pocztowej 13), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.2: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 
6.2 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.13U      

 0,34 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, parkingi terenowe i parkingi wbu-

dowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 
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 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL oraz poprzez teren A.14U 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.14U      

 0,70 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  

budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, obiekty handlowe o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia 

zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL oraz poprzez teren A.13U 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej  
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.15U      

 0,55 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, parkingi terenowe i parkingi wbu-

dowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy Placu Wolno`ci 12), zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 6.4: 

 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

 
6.4 w przypadku odbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę 

kondygnacji jak w stanie pierwotnym 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL oraz poprzez teren A.14U 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej  
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.16U      

 0,61 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, parkingi terenowe i parkingi wbu-

dowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 8 m b) nie więcej niw: 15 m 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.17U      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, parkingi terenowe i parkingi wbu-

dowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.4KDL 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo,  

do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 
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 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1UP      

 4,08 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 teren ”oJowony jest w Zespole Browaru NamysJów wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 43/2005), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 obowiązująca linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 17 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2UP      

 0,68 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Chrobrego 29), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto w 

stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi A.1KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1ZP      

 0,10 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 teren ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
7.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 8.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2ZP      

 1,28 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 teren ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

7.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7.2 obowiązuje ciąg pieszy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 8.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.3ZP A.4ZP     

 0,82 ha 0,12 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 422 – Poz. 131 
 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 na terenie A.4ZP ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecz-

nych i nowowytnych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz 

przeprowadzenie badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren A.4ZP ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis  

nr 367/52), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 na terenie A.4ZP wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”óJnocno-

zachodniej czę`ci miasta, wpis nr 259/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 na terenie A.4ZP obowiązuje ciąg pieszy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.5ZP      

 0,11 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.6ZP A.7ZP     

 0,14 ha 0,05 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 423 – Poz. 131 
 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.8ZP A.9ZP A.10ZP    

 0,54 ha 0,10 ha 0,31 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (mur obronny w ”oJudniowo-zachodniej czę`ci mia-

sta, wpis nr 256/58, mur obronny w ”oJudniowej czę`ci miasta, wpis nr 257/58, mur obronny w ”oJu-

dniowej czę`ci miasta, wpis nr 257/58, baszta przy ul. Podwale, wpis nr 255/58, mur obronny w ”oJu-

dniowej czę`ci miasta, wpis nr 257/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.5 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (mury obronne), zgodnie z oznaczeniem na rysun-

ku planu, dla których okre`la się zachowanie i ochronę 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 na terenach A.9ZP, A.10ZP wymagana jest lokalizacja `ciewki rowerowej 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.11ZP A.12ZP     

 0,20 ha 0,10 ha     



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 424 – Poz. 131 
 

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 teren A.11ZP ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego 

obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej,  

w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt 
oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 na terenie A.12ZP ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `rednio-

wiecznych i nowowytnych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu in-

westycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwator-

skiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych) 

6.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
7.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 8.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
9.1 teren A.11ZP ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

10. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

10.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.13ZP      

 1,01 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci publicznej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

b) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczo-

nych o trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

7.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7.2 obowiązuje ciąg pieszy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 8.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 8.2 wysoko`ć budynków: 
 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 425 – Poz. 131 
 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym zakazuje się lokalizacji 

więcej niw jednego zjazdu z drogi B.1KDG 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do 

czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 10.1 dopuszcza się mowliwo`ć przeznaczenia czę`ci terenu na poszerzenie drogi B.1KDG 

11. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

11.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejące-

go charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę ist-

niejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.14ZP      

 0,10 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.15ZP      

 0,84 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 
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6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 obowiązuje ciąg pieszy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1WS A.2WS A.3WS    

 0,33 ha 0,64 ha 0,27 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren wód powierzchniowych 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 na terenach A.2WS i A.3WS ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, 

`redniowiecznych i nowowytnych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projek-

tu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwa-

torskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren A.2WS ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis  

nr 367/52), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.4 na terenie A.2WS wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (mur obronny w ”óJnocnej czę`ci 
miasta, wpis nr 260/58), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5.5 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (przepust rzeki), zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

 6.1 na terenie A.2WS obowiązuje ciąg pieszy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
7.1 teren A.3WS ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1KOP      

 0,61 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren obsJugi ”odrównych 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 obowiązuje: 
a) nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

b) zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

c) nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ”ochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o 

trwaJej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie elemen-

tów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich historycz-

nych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabarytów i linii 

zabudowy 

5.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Dworcowej), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju ele-

wacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych lub 

technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej konser-

wacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej ar-

chitektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 obowiązuje szczególne uksztaJtowanie posadzki, w tym nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem 

bruku i kamienia 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 wysoko`ć budynków, z zastrzeweniem pkt 7.2: 

 a) nie mniej niw: 6 m b) nie więcej niw: 14 m 

 
7.2 w przypadku odbudowy obiektów objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się wysoko`ć i liczbę kon-

dygnacji jak w stanie pierwotnym 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowo, do czasu realizacji tej sieci, 

dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji ogólnos”Jawnej) 
 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

9.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego charakteru 

zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktu-

ry technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1KP      

 1,07 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren o dominującym ruchu pieszym 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 

4.2 obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 
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6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 obowiązuje szczególne uksztaJtowanie posadzki, w tym nakaz stosowania nawierzchni z wykorzysta-

niem bruku i kamienia 

6.3 dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, stanowiących ”rzedJu-

wenie sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych, wydzielonych w ramach budynków znajdujących się 

na terenach A.9MU, A.13MU, A.14MU, A.17MU, A.18MU i A.22MU na gJęboko`ć nie większą niw 10 m, 

licząc od linii rozgraniczającej 
6.4 dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz no`ników reklamo-

wych, związanych bez”o`rednio z wydarzeniami i imprezami publicznymi, na czas ich trwania lub nie dJu-

wej niw 30 dni 

7. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2KP      

 0,02 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren o dominującym ruchu pieszym 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

4.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

4.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5.2 obowiązuje szczególne uksztaJtowanie posadzki, w tym nakaz stosowania nawierzchni z wykorzysta-

niem bruku i kamienia 

6. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

6.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.3KP      

 0,08 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren o dominującym ruchu pieszym 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji reklam 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 
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6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6.2 obowiązuje szczególne uksztaJtowanie posadzki, w tym nakaz stosowania nawierzchni z wykorzysta-

niem bruku i kamienia 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1KDL      

 0,65 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

na którym przewiduje się rehabilitację istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryza-

cję obiektów objętych ochroną konserwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszka-

niowej, dostosowanej do istniejącego charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic 

oraz modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2KDL A.3KDL     

 0,21 ha 0,26 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 4.3 dopuszcza się zagospodarowanie w formie placu 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 na terenie A.2KDL ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `rednio-

wiecznych i nowowytnych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu in-

westycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwator-

skiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren A.2KDL ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis  

nr 367/52), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 



Dziennik Urzędowy 
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7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.4KDL      

 0,86 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

na którym przewiduje się rehabilitację istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryza-

cję obiektów objętych ochroną konserwatorską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszka-

niowej, dostosowanej do istniejącego charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic 

oraz modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1KDD      

 0,02 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

6.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2KDD      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.3KDD A.4KDD A.5KDD A.6KDD A.7KDD  

 0,06 ha 0,05 ha 0,14 ha 0,12 ha 0,06 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.8KDD A.9KDD A.10KDD    

 0,24 ha 0,39 ha 0,21 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.11KDD A.12KDD A.13KDD A.14KDD A.15KDD  

 0,04 ha 0,05 ha 0,06 ha 0,07 ha 0,08 ha  

 A.16KDD A.17KDD A.18KDD A.19KDD   

 0,07 ha 0,05 ha 0,07 ha 0,07 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.20KDD      

 0,57 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 4.3 dopuszcza się chodnik jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.21KDD      

 0,29 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik dwustronny 

b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

d) obowiązuje usytuowanie szpaleru zieleni kompozycyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.22KDD      

 0,19 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik dwustronny 

b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.1KDPJ      

 0,26 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 teren ”oJowony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 teren ”oJowony jest w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52) 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

d) obowiązuje usytuowanie szpaleru zieleni kompozycyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA A 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 A.2KDPJ A.3KDPJ A.4KDPJ A.5KDPJ A.6KDPJ  

 0,005 ha 0,03 ha 0,10 ha 0,007 ha 0,10 ha  

 A.7KDPJ A.8KDPJ     

 0,03 ha 0,03 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwieL kulturowych, `redniowiecznych i nowowyt-

nych (przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych) 

5.2 tereny ”oJowone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie ele-

mentów historycznego ukJadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich hi-

storycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, ukJadu, gabary-

tów i linii zabudowy 

5.3 tereny ”oJowone są w ukJadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

c) nakaz stosowania nawierzchni z wykorzystaniem bruku i kamienia 

7. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

 

7.1 tereny ”oJowone są na obszarze wymagającym rewitalizacji, na którym przewiduje się rehabilitację ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, w tym rewaloryzację obiektów objętych ochroną konserwa-

torską, realizację nowej zabudowy o funkcji usJugowej i mieszkaniowej, dostosowanej do istniejącego 

charakteru zabudowy, odtworzenie historycznych nawierzchni ulic oraz modernizację i rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury technicznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1MN B.2MN B.3MN B.4MN B.5MN  

 1,14 ha 0,73 ha 0,59 ha 0,65 ha 0,97 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 21, 22, 55 (wpis do rejestru zabytków nr A-929/91), zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgod-

nienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia 

konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 
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 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu B.4MN, B.5MN: z ”rzylegJych dróg 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.6MN B.7MN     

 1,15 ha 1,89 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 25, 56, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 

9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
9.1 teren B.6MN ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

10. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 10.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu B.6MN: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego 

– dla terenu B.7MN: z ”rzylegJej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 10.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 
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 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

11. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.8MN B.9MN     

 0,97 ha 0,81 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 28 (wpis do rejestru zabytków nr A-61/66), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.10MN B.11MN B.12MN B.13MN B.14MN  

 3,03 ha 0,97 ha 0,26 ha 1,24 ha 0,87 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 25, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. 1 Maja 35, 47, 51, 53, 57), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: 

 a) dla terenu B.14MN: wolnostojąca 

 b) dla ”ozostaJych terenów: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu B.13MN i B.14MN: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów  

z drogi B.2KDG 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.15MN B.16MN B.17MN B.18MN   

 2,93 ha 0,72 ha 0,27 ha 0,75 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  zabudowa zagrodowa 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 57, 58 (wpis do rejestru zabytków nr A-884/90), zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgod-

nienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia 

konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Kalinowej 17), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, wielko`ci i ”odziaJu otwo-

rów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy budynków mieszkalnych: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenów B.15MN, B.16MN: nie mniej niw 800 m2 

 b) dla terenów B.17MN, B.18MN: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu B.16MN i B.17MN: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.19MN B.20MN B.21MN B.22MN B.23MN  

 0,77 ha 0,34 ha 0,56 ha 1,01 ha 0,88 ha  

 B.24MN      

 0,26 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenów B.19MN, B.20MN, B.21MN: nie mniej niw 800 m2 

 b) dla ”ozostaJych terenów: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenów B.19MN, B.20MN, B.,21MN: z ”rzylegJych dróg 

– dla terenów B.22MN, B.23MN, B.24MN: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.25MN B.26MN     

 0,63 ha 0,38 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 
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 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 600 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.27MN B.28MN B.29MN B.30MN B.31MN  

 2,12 ha 1,41 ha 0,54 ha 0,62 ha 1,46 ha  

 B.32MN B.33MN B.34MN B.35MN B.36MN  

 1,67 ha 2,12 ha 1,84 ha 0,70 ha 1,75 ha  

 B.37MN B.38MN     

 2,01 ha 2,56 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 

 7.2 szeroko`ć frontu dziaJki: nie mniej niw 20 m 

 7.3 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym dla terenu B.34MN z 

wyJączeniem drogi B.2KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 
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 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.39MN B.40MN     

 1,16 ha 1,36 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu budynków mieszkalnych: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 600 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu B.39MN: z ”rzylegJych dróg 

– dla terenu B.40MN: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1MW      

 0,52 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego, wolno-

stojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Bohaterów Warszawy 7), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 5 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.2MW      

 4,39 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 17 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 6 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.1KDZ 
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b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.3MW B.4MW     

 0,40 ha 0,43 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego, wolno-

stojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie odpowiednich gabarytów i wysoko`ci zabu-

dowy oraz geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Mickiewicza 5, 7, 11-13, 15), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

 7.5 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.6 pokrycie dachu: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi oraz poprzez teren B.2MW 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.5MW      

 2,44 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 17 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 6 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym zakazuje się lokalizacji 

nowych zjazdów z drogi B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowe 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1MU      

 2,72 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki uwyteczno`ci publicznej, obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, parkin-

gi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 

6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu (w przypadku lokalizacji wy-

Jącznie zabudowy usJugowej, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2, dopuszcza się obniwenie tego wskaunika do 10%) 
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 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 

7.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

7.2 dopuszcza się mowliwo`ć przeznaczenia czę`ci terenu na poszerzenie drogi B.1KDG 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.1KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.2MU      

 0,63 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.1KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.3MU      

 2,12 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 19, 

21), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
8.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego i drogi B.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji no-

wych zjazdów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.4MU B.5MU     

 1,16 ha 0,57 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 
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 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy Placu Wolno`ci 1, 3, 5, ul. Boha-

terów Warszawy 10, 12, PiJsudskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla 

których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 5 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.6MU B.7MU     

 0,75 ha 0,29 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Mickiewicza 2, 4, 6, PiJsud-

skiego 8, 10, 12), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.8MU B.9MU B.10MU B.11MU B.12MU  

 0,28 ha 0,37 ha 1,62 ha 0,18 ha 1,28 ha  

 B.13MU B.14MU     

 1,29 ha 2,01 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 28 (wpis do rejestru zabytków nr A-61/66), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Bohaterów Warszawy 24, 26, 

27, 28, 29, 32, 34, 1 Maja 1, 3, 5, 7, 11), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la 

się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 
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7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenów B.8MU, B.9MU: z ciągu pieszo-jezdnego i dróg B.2KDG, B.1KDZ, przy czym zakazuje się 

lokalizacji nowych zjazdów z tych dróg  

– dla terenu B.11MU: z ”rzylegJych dróg 

– dla terenów B.10MU, B.12MU, B.13MU: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych 

zjazdów z drogi B.2KDG 

– dla terenu B.14MU: z drogi B.1KDZ i z drogi B.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów 

z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.15MU      

 0,22 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. IączaLskiej 18, 20, 22), zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych lub 

technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej kon-

serwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 obowiązująca linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

 7.6 geometria dachu: stromy 

 7.7 pokrycie dachu: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.1KDZ, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni uwyt-

kowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.16MU      

 0,92 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni uwyt-

kowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.17MU      

 1,74 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne, tymczasowe obiekty budowlane 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.18MU B.19MU     

 3,15 ha 0,34 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. 1 Maja 26a, 27), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 453 – Poz. 131 
 

 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu B.18MU: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych, przy czym zakazuje się lokalizacji no-

wych zjazdów z drogi B.2KDG 

– dla terenu B.19MU: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.20MU B.21MU B.22MU B.23MU B.24MU  

 0,54 ha 0,88 ha 0,72 ha 0,70 ha 0,18 ha  

 B.25MU      

 1,47 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), 58 (wpis do reje-

stru zabytków nr A-884/90), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem 

do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. 1 Maja 61), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu B.20MU, B.24MU: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym zakazuje się lokaliza-

cji nowych zjazdów z drogi B.2KDG 

– dla terenu B.22MU, B.25MU: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi B.2KDG 

– dla terenów B.21MU, B.23MU: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów  

z drogi B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.26MU B.27MU     

 7,97 ha 4,81 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 455 – Poz. 131 
 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1U B.2U     

 1,00 ha 1,88 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, parkingi terenowe i parkingi wbudowane 

(bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Bohaterów Warszawy 20), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu B.1U: z drogi B.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

– dla terenu B.2U: z ciągu pieszo-jezdnego i drogi B.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjaz-

dów z tej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.3U B.4U     

 0,30 ha 0,27 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 
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 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.5U      

 0,48 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Partyzantów 1), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.2KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.6U B.7U     

 0,66 ha 0,20 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. PiJsudskiego 13), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.8U      

 3,48 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Mickiewicza 8), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.3KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.9U      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. IączaLskiej), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.1KDZ 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 
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 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.10U      

 1,43 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.1KDZ, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowe 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.11U      

 0,49 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.1KDZ, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
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 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.12U      

 0,24 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.6KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.13U      

 6,67 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  kampingi i pola namiotowe 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 5.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi B.31KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
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 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

7. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1UP      

 1,12 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.2UP B.3UP     

 4,11 ha 2,67 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, gieJdy towarowe 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 5.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 5.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 5.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu B.2UP: z drogi B.1KDZ, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

– dla terenu B.3UP: z drogi B.1KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.4UP      

 0,91 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi B.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1ZP B.2ZP     

 2,21 ha 1,36 ha     
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3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

 
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 

7.1 tereny ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

7.2 dopuszcza się mowliwo`ć przeznaczenia czę`ci terenu B.1ZP na poszerzenie drogi B.1KDG 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.3ZP      

 0,57 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.4ZP B.5ZP B.6ZP B.7ZP B.8ZP  

 0,35 ha 0,75 ha 0,16 ha 0,39 ha 0,36 ha  

 B.9ZP      

 0,41 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 28 (wpis do rejestru zabytków nr A-61/66), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.10ZP B.11ZP     

 0,72 ha 0,05 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 58 (wpis do rejestru zabytków nr A-884/90), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1ZD      

 1,64 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ogrodów dziaJkowych 

4. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 4.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

5. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 5.1 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1ZC      

 0,46 ha      

3. PRZEZNACZENIE cmentarz 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1R      

 14,84 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren rolniczy 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 teren ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 26 (wpis do rejestru zabytków nr A-928/91), 58 (wpis do reje-

stru zabytków nr A-884/90), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem 

do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
6.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDG      

 0,55 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.2KDG      

 4,13 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 465 – Poz. 131 
 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDZ      

 1,23 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDL      

 0,73 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.2KDL B.3KDL     

 0,001 ha 0,003 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.4KDL B.5KDL     

 0,16 ha 0,32 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDD B.2KDD B.3KDD    

 0,12 ha 0,63 ha 0,43 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.4KDD B.5KDD B.6KDD B.7KDD   

 0,54 ha 0,20 ha 0,65 ha 0,36 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 28 (wpis do rejestru zabytków nr A-61/66), 55 (wpis do reje-

stru zabytków nr A-929/91), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem 

do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.8KDD B.9KDD B.10KDD B.11KDD   

 0,77 ha 0,36 ha 0,08 ha 0,27 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 25, 56, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.12KDD      

 0,27 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.13KDD B.14KDD B.15KDD    

 0,06 ha 0,11 ha 0,04 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.16KDD      

 0,41 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 58 (wpis do rejestru zabytków nr A-884/90), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.17KDD      

 0,14 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.18KDD      

 0,62 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), 58 (wpis do reje-

stru zabytków nr A-884/90), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem 

do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.19KDD B.20KDD     

 0,49 ha 0,12 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.21KDD B.22KDD B.23KDD B.24KDD B.25KDD  

 0,84 ha 0,34 ha 0,49 ha 0,36 ha 0,94 ha  

 B.26KDD B.27KDD B.28KDD    

 0,21 ha 0,17 ha 0,29 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.29KDD B.30KDD B.31KDD    

 0,14 ha 0,22 ha 0,52 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDPJ B.2KDPJ B.3KDPJ B.4KDPJ B.5KDPJ  

 0,14 ha 0,05 ha 0,04 ha 0,03 ha 0,03 ha  
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 B.6KDPJ B.7KDPJ B.8KDPJ B.9KDPJ B.10KDPJ  

 0,02 ha 0,07 ha 0,03 ha 0,09 ha 0,11 ha  

 B.11KDPJ B.12KDPJ     

 0,05 ha 0,21 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 21, 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje 

uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego po-

zwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KDP B.2KDP B.3KDP B.4KDP B.5KDP  

 0,02 ha 0,01 ha 0,02 ha 0,04 ha 0,02 ha  

 B.6KDP B.7KDP B.8KDP B.9KDP B.10KDP  

 0,02 ha 0,02 ha 0,008 ha 0,16 ha 0,13 ha  

 B.11KDP      

 0,03 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 27 (wpis do rejestru zabytków nr A-885/90), 58 (wpis do reje-

stru zabytków nr A-884/90), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem 

do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1KK      

 2,76 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren komunikacji kolejowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się lokalizację `ciewki rowerowej 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1E B.2E     

 0,02 ha 0,01 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ elektroenergetyka 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1G      

 0,07 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ gazownictwo 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1K B.2K     

 0,02 ha 0,01 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA B 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 B.1C      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ cie”Jownictwo 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. IączaLskiej), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1MN C.2MN C.3MN C.4MN C.5MN  

 0,70 ha 1,97 ha 1,23 ha 1,33 ha 2,25 ha  

 C.6MN C.7MN C.8MN    

 1,77ha 1,36 ha 1,04 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
7.1 tereny C.2MN, C.3MN, C.4MN, C.5MN ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 1000 m2 

 8.2 szeroko`ć frontu dziaJki: nie mniej niw 22 m 

 8.3 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 
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9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu C.1MN: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi C.4KDZ 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.9MN C.10MN C.11MN C.12MN C.13MN  

 2,47 ha 1,50 ha 1,28 ha 1,04 ha 1,18 ha  

 C.14MN C.15MN C.16MN    

 1,46 ha 1,94 ha 2,10 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL, zabudowa zagrodowa 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 74, 75, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Staromiejskiej 13, 15, 35, 39, 

43, 49, 51), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 
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9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
9.1 teren C.16MN ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

10. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 10.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenów C.10MN, C.15MN: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 10.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.17MN C.18MN C.19MN    

 0,78 ha 0,29 ha 0,56 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Parkowej 5, 7, PuJaskiego 12), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych lub 

technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej kon-

serwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg  

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 
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 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.20MN      

 2,51 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: tworzenie zabudowy  

w formie zabudowy bliuniaczej lub wolnostojącej oraz zachowanie odpowiednich gabarytów i wysoko`ci 
zabudowy oraz geometrii dachu 

5.3 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.4 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 10, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwato-

rem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL ar-

cheologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Parkowej 6, 8, 12, 14, 16, 18, 

20, 24-26, 28-30, 32, PuJaskiego 18), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych lub 

technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej kon-

serwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto w 

stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 1000 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 1500 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 
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 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.21MN C.22MN C.23MN C.24MN   

 1,75 ha 0,87 ha 0,49 ha 1,60 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 10, 14 (wpis do rejestru zabytków nr A-79/68), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje 

uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego po-

zwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. PuJaskiego 24, 28, vwirki  
i Wigury 2, 4, 6, 8, 10), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a)obowiązuje 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu C.24MN: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.25MN C.26MN C.27MN C.28MN C.29MN  

 0,79 ha 0,70 ha 0,26 ha .0,34 ha 0,34 ha  

 C.30MN C.31MN     

 0,42 ha 0,37 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 400 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.32MN C.33MN     

 0,17 ha 1,02 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 
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 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.34MN      

 1,58 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.35MN C.36MN C.37MN C.38MN C.39MN  

 0,42 ha 0,46 ha 0,46 ha 0,54 ha 0,45 ha  

 C.40MN C.41MN C.42MN    

 0,92 ha 1,27 ha 1,45 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 5, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu C.42MN: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.43MN      

 0,29 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 478 – Poz. 131 
 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.44MN C.45MN C.46MN C.47MN C.48MN  

 1,00 ha 0,48 ha 1,69 ha 2,13 ha 0,89 ha  

 C.49MN C.50MN C.51MN C.52MN C.53MN  

 0,62 ha 0,86 ha 0,67 ha 0,39 ha 1,11 ha  

 C.54MN C.55MN     

 0,26 ha 0,98 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy 

 a) dla terenu C.53MN: wolnostojąca 

 b) dla ”ozostaJych terenów: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenów C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN: 

 
– dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 500 m2 

– dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla terenu C.53MN: nie mniej niw 1000 m2 

 7.2 dla ”ozostaJych terenów: 
 – dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 – dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu C.49MN: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenów C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.56MN      

 1,47 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL, zabudowa zagrodowa 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 3, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Staromiejskiej 14), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 dla ”ozostaJych terenów: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1MW      

 0,59 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne lub budynki zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy 

większej niw 400 m2 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 



Dziennik Urzędowy 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 14 (wpis do rejestru zabytków nr A-79/68), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. PuJaskiego 20), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.6KDL 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie, przy czym dla budynków zamieszkania zbio-

rowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2MW      

 0,32 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 10, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie, przy czym dla budynków zamieszkania zbio-

rowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3MW      

 0,60 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4MW C.5MW     

 0,74 ha 0,52 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego, wolno-

stojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: dla terenu: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1MU C.2MU     

 10,48 ha 8,27 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 7 (wpis do rejestru zabytków nr A-62/66), 72, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3MU      

 0,59 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. PuJaskiego 1), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4MU C.5MU     

 0,08 ha 0,21 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Ole`nickiej 9, 13), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.6MU      

 0,11 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. PuJaskiego 8), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z  drogi C.6KDL 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.7MU      

 0,72 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Parkowej 15), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.8MU      

 4,06 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 11 (wpis do rejestru zabytków nr A-77/68), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego oraz przez teren C.1KS 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 
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 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.9MU      

 0,19 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.7KDL 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.10MU      

 0,18 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 2 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.29KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.11MU C.12MU C.13MU    

 6,35 ha 6,41 ha 2,87 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  

budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy więk-

szej niw 400 m2, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 4, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
8.1 tereny C.11MU, C.12MU ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku planu 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi C.5KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 
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 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

10. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.14MU C.15MU     

 0,80 ha 0,60 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.16MU      

 0,08 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 80% powierzchni dziaJki 
 6.2 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.17MU C.18MU C.19MU    

 1,39 ha 1,70 ha 1,60 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Staromiejskiej 2, 2a, 8, 10), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu C.19MU: z ”rzylegJych dróg 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenu C.19MU) 

 
Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.20MU      

 0,32 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Staromiejskiej 37), zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 493 – Poz. 131 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.21MU C.22MU     

 0,70 ha 1,53 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 73, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Staromiejskiej 36, 38), zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
8.1 tereny ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg  

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1U      

 4,12 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  

obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, sta-

cje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzysze-

nia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 70, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2U      

 2,64 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymo-

gu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.1KDD 
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b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3U      

 2,04 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewi-

dzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Ole`nickiej 15), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4U      

 0,57 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów 
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 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 80% powierzchni terenu 

 6.2 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG, C.2KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5U      

 1,81 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 
6.1 teren ”oJowony jest w zespole szpitala miejskiego wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 2279/91), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 17 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 497 – Poz. 131 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.6U      

 1,58 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewi-

dzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.7U      

 3,32 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, stacje obsJugi ”ojazdów 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 71, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.8U      

 3,24 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  

obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, sta-

cje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzysze-

nia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.9U      

 2,64 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 6, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.10U      

 2,05 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 6.1 teren ”oJowony jest w obrębie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 56/81) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.11U      

 0,85 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 6.1 teren ”oJowony jest w obrębie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 56/81) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.21KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.12U C.13U     

 0,36 ha 0,29 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 14 (wpis do rejestru zabytków nr A-25/2004), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. PuJaskiego 22), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu C.12U: z drogi C.6KDL 

– dla terenu C.13U: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.14U      

 0,19 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 
6.1 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (ko`cióJ filialny pod wezwaniem Niepokalanego Po-

częcia Naj`więtszej Maryi Panny, wpis nr 905/64), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 c) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 d) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 e) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 f) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1UP C.2UP C.3UP C.4UP   

 18,24 ha 18,24 ha 4,67 ha 21,66 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 (na terenach C.1UP, C.2UP), hurtownie, 

bazy, gieJdy towarowe, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 69 (wpis do rejestru zabytków nr A-953/93), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu C.1UP: z drogi C.1KDG, przy czym dopuszcza się lokalizację tylko jednego zjazdu z tej drogi 

– dla terenu C.2UP: z drogi C.1KDG, przy czym dopuszcza się lokalizację nie więcej trzech zjazdów z tej 

drogi oraz z drogi C.2KDL 

– dla terenu C.3UP: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi C.1KDG 

– dla terenu C.4UP: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.1KDG, C.2KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5UP C.6UP     

 7,25 ha 2,79 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

C.2KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.7UP      

 0,22 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.1KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.8UP      

 3,60 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Ole`nickiej), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.1KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
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 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.9UP      

 10,73 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu to-

warzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 15 (wpis do rejestru zabytków nr A-78/68), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi C.6KDL 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.10UP C.11UP     

 1,58 ha 1,06 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Staromiejskiej 26), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

 
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1US C.2US     

 2,59 ha 3,22 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren sportu i rekreacji 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 teren C.1US ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem § 6 pkt 4 uchwa-

Jy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyj-

nych chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych two-

rów przyrody nieowywionej 
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 20 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1ZL      

 1,64 ha      

3. PRZEZNACZENIE las 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 teren ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 5.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1ZP      

 0,02 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 
4.1 wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (kaplica cmentarna pw. _więtej Trójcy, wpis nr 

965/65), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2ZP      

 0,49 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3ZP      

 21,25 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 8, 9, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

4.2 teren ”oJowony jest w obrębie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 56/81), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4ZP      

 10,03 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 15 (wpis do rejestru zabytków nr A78/68), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5ZP      

 3,01 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.6ZP C.7ZP C.8ZP C.9ZP C.10ZP  

 6,25 ha 0,86 ha 0,57 ha 0,80 ha 0,10 ha  

 C.11ZP C.12ZP     

 22,73 ha 12,56 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 20, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1. obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1. powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
8.1 tereny ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.13ZP      

 4,94 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 teren ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w zespole przyrodniczo-krajobrazowym ｭWys”a na rzece Widawieｬ 
8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 8.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.14ZP C.15ZP C.16ZP    

 0,07 ha 0,12 ha 0,12 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.17ZP C.18ZP C.19ZP C.20ZP C.21ZP  

 0,53 ha 0,42 ha 1,42 ha 0,12 ha 0,18 ha  

 C.22ZP C.23ZP C.24ZP C.25ZP C.26ZP  

 0,42 ha 2,61 ha 0,60 ha 4,15 ha 1,67 ha  

 C.27ZP      

 0,79 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 2 (wpis do rejestru zabytków nr A-63/66), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
8.1 tereny ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1R C.2R     

 3,92 ha 210,74 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren rolniczy 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, za-

chowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych 

chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów 

przyrody nieowywionej 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 1, 76, 77, 78, 79, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla 

których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz prze-

prowadzenie badaL archeologicznych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
6.1 teren C.2R ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
7.1 teren C.2R ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1WS C.2WS C.3WS C.4WS C.5WS  

 1,14 ha 0,10 ha 1,47 ha 8,98 ha 5,63 ha  

 C.6WS C.7WS     

 0,10 ha 2,88 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren wód powierzchniowych 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 20, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
6.1 tereny C.3WS, C.4WS, C.5WS, C.6WS, C.7WS ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na 

niebez”ieczeLstwo powodzi 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KS      

 0,24 ha      

3. PRZEZNACZENIE parking 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDG      

 6,22 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDZ      

 1,58 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: nie mniej niw 35 m 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2KDZ      

 1,04 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3KDZ      

 0,41 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4KDZ      

 4,01 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5KDZ      

 5,92 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: nie mniej niw 35 m 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 4, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
8.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDL      

 0,01 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2KDL C.3KDL     

 0,20 ha 0,15 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik dwustronny 

b) `ciewka rowerowa (na terenie C.2KDL) 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 69 (wpis do rejestru zabytków nr A-953/93), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4KDL C.5KDL     

 1,24 ha 0,85 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 7 (wpis do rejestru zabytków nr A-62/66), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
7.1 teren C.4KDL ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysun-

ku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.6KDL      

 2,08 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.7KDL      

 1,81 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 10, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.8KDL      

 0,52 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.9KDL      

 0,47 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.10KDL      

 1,50 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
6.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDD      

 0,15 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.2KDD      

 0,17 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.3KDD      

 0,97 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.4KDD      

 0,40 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5KDD C.6KDD C.7KDD C.8KDD C.9KDD  

 0,88 ha 0,74 ha 0,15 ha 0,19 ha 0,31 ha  

 C.10KDD C.11KDD     

 0,09 ha 0,15 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
6.1 tereny C.5KDD, C.6KDD, C.7KDD, C.8KDD, C.9KDD ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia 

wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.12KDD C.13KDD C.14KDD C.15KDD C.16KDD  

 0,37 ha 0,25 ha 0,06 ha 0,20 ha 0,57 ha  

 C.17KDD C.18KDD C.19KDD    

 0,10 ha 0,14 ha 0,18 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 75, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 
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6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
7.1 teren C.12KDD ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na ry-

sunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.20KDD      

 0,13 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.21KDD      

 0,28 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.22KDD      

 0,28 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.23KDD      

 0,61 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik dwustronny 

b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.24KDD      

 0,29 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.25KDD      

 0,15 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.26KDD C.27KDD C.28KDD C.29KDD C.30KDD  

 0,14 ha 0,13 ha 0,12 ha 0,10 ha 0,08 ha  

 C.31KDD C.32KDD     

 0,06 ha 0,02 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.33KDD      

 0,09 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.34KDD C.35KDD C.36KDD C.37KDD   

 0,08 ha 0,08 ha 0,09 ha 0,09 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 5, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed 

”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL 

archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
6.1 zakaz lokalizacji reklam 

6.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.38KDD      

 0,52 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.39KDD      

 0,05 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.40KDD      

 0,40 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.41KDD C.42KDD C.43KDD C.44KDD C.45KDD  

 0,23 ha 0,45 ha 0,38 ha 0,49 ha 0,30 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.46KDD C.47KDD C.48KDD C.49KDD   

 0,24 ha 0,19 ha 0,24 ha 0,40 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
6.1 teren C.49KDD ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDPJ C.2KDPJ C.3KDPJ C.4KDPJ   

 0,03 ha 0,04 ha 0,01 ha 0,04 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.5KDPJ      

 0,16 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.6KDPJ C.7KDPJ     

 0,06 ha 0,04 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.8KDPJ      

 0,03 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1KDP C.2KDP C.3KDP C.4KDP C.5KDP  

 0,13 ha 0,01 ha 0,01 ha 0,02 ha 0,02 ha  

 C.6KDP      

 0,02 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
5.1 zakaz lokalizacji reklam 

5.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1E C.2E C.3E C.4E C.5E  

 0,008 ha 0,004 ha 0,008 ha 0,003 ha 0,005 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ elektroenergetyka 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 69 (wpis do rejestru zabytków nr A-953/93), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

4.2 teren C.3E ”oJowony jest w obrębie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 56/81) 

4.3 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (stacja transformatorowa ”oJowona przy ul. vwirki i 
Wigury), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1W      

 0,15 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ wodociągi 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA C 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 C.1K C.2K C.3K C.4K   

 0,01 ha 0,04 ha 0,08 ha 0,003 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 69 (wpis do rejestru zabytków nr A-953/93), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1MN D.2MN D.3MN D.4MN D.5MN  

 2,44 ha 2,83 ha 3,63 ha 4,14 ha 3,46 ha  

 D.6MN      

 1,26 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  

budynki do czterech mieszkaL, zabudowa zagrodowa, zabudowa usJugowa, przy czym za funkcje usJu-

gowe uznaje się usJugi handlu detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, usJugi gastronomiczne, 

usJugi administracyjno-biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecznej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi 
kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 19, 48, 49, 50, 51, 52, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz 

przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6.2 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Grunwaldzkiej 3, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 32, 35, 36, 38, 42, 46, 50, 59, 62), zgodnie z oznaczeniem na ry-

sunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.5 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.6 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.7 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki:  
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.7MN D.8MN     

 9,27 ha 8,06 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza, szeregowa, atrialna 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy szeregowej, atrialnej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 800 m2 

 c) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 1000 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.9MN D.10MN D.11MN D.12MN D.13MN  

 1,00 ha 1,67 ha 1,01 ha 0,99 ha 0,51 ha  

 D.14MN D.15MN D.16MN D.17MN D.18MN  

 2,06 ha 1,24 ha 1,33 ha 1,51 ha 0,49 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: 

 
a) dla terenów D.9MN, D.10MN, D,11MN, D,12MN, D,13MN: wolnostojąca, bliuniacza, szeregowa, atrial-

na 

 b) dla ”ozostaJych terenów: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenów D.9MN, D.10.MN, D.11MN, D.12MN, D.13MN: 

 

 dla zabudowy szeregowej, atrialnej: nie mniej niw 600 m2 

 dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 800 m2 

 dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 1000 m2 

 b) dla ”ozostaJych terenów: 

 
 dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

 7.2 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

D.3KDZ 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.19MN D.20MN     

 0,89 ha 1,21 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym dla dziaJek ”oJowonych 

frontem do drogi D.3KDZ dopuszcza się wyJącznie po jednym wjeudzie z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.21MN D.22MN     

 1,28 ha 0,83 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. OJawskiej 56), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.5 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 
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 7.6 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.7 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym dla dziaJek ”oJowonych frontem do drogi D.3KDZ 

dopuszcza się wyJącznie po jednym wjeudzie z tej drogi 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1MU D.2MU     

 2,04 ha 2,21 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 47, 65, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi D.6KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 
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 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.3MU D.4MU     

 7,07 ha 24,76 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.5MU D.6MU     

 0,66 ha 1,80 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

4.2 obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. OJawskiej 58), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenu D.6MU) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.7MU D.8MU D.9MU    

 9,40 ha 0,78 ha 1,01 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  

budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy więk-

szej niw 400 m2, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 na terenie D.7MU nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 6.1 na terenie D.7MU wymagana jest lokalizacja `ciewki rowerowej, Jączącej drogi D.2KDL i D.3KDZ 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 527 – Poz. 131 
 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

 dla terenu D.7MU: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi D.5KDZ, przy czym dla dziaJek ”oJowonych 

frontem do drogi D.3KDZ dopuszcza się po jednym zjeudzie z tej drogi 

 dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

 
9.1 teren D.7MU ”oJowony jest na obszarze wymagającym rekultywacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, na którym przewiduje się rekultywację nieczynnego skJadowiska od”adów 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.10MU      

 1,40 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.11MU      

 4,27 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki uwyteczno`ci publicznej, obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. OJawskiej 23), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 

 

7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki (w przypadku lokalizacji wy-

Jącznie zabudowy usJugowej, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2, dopuszcza się obniwenie tego wskaunika do 10%) 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.12MU      

 0,84 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. SkJodowskiej-Curie 2, 6-8), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tych 

dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.13MU D.14MU D.15MU    

 3,24 ha 1,38 ha 3,12 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. OJawskiej 10, 20), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.16MU      

 0,18 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tych 

dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 
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 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.17MU D.18MU     

 1,53 ha 0,39 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Grunwaldzkiej 2, 4, OJawskiej 
2, 4, 6), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

 dla terenu D.17MU: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z dróg 

D.1KDZ, D.2KDZ 

 dla terenu D.18MU: z ”rzylegJej drogi, przy czym dopuszcza się wyJącznie jeden zjazd z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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9. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

 
9.1 teren D.7MU ”oJowony jest w czę`ci na obszarze wymagającym rekultywacji, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, na którym przewiduje się rekultywację nieczynnego skJadowiska od”adów 

10. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenu D.18MU) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1U D.2U     

 5,80 ha 3,23 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.3U      

 5,26 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z drogi D.3KDZ, przy czym dopuszcza się lokalizację nie więcej niw jednego 

zjazdu z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
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 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

 
8.1 teren ”oJowony jest na obszarze wymagającym rekultywacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

na którym przewiduje się rekultywację nieczynnego skJadowiska od”adów 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.4U      

 0,15 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.5U      

 1,84 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.1KDZ, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1UP      

 2,55 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  sortownie od”adów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi D.1KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.2UP D.3UP D.4UP    

 1,00 ha 1,08 ha 1,06 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu to-

warzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabry-

kowanych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1ZL D.2ZL D.3ZL D.4ZL D.5ZL  

 0,16 ha 372,37 ha 0,14 ha 122,46 ha 58,22 ha  

3. PRZEZNACZENIE las 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 teren D.1ZL ”oJowony jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego 

obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w 

tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz 

zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

5.1 teren D.4ZL ”oJowony jest na obszarze chronionego krajobrazu ｭLasy Stobrawsko-Turawskieｬ, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

5.2 na terenie D.2ZL wskazuje się pomnik przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1ZP      

 2,43 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.2ZP      

 2,30 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1ZD      

 7,28 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ogrodów dziaJkowych 

4. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 4.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

5. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 5.1 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1ZC D.2ZC     

 13,66 ha 0,20 ha     

3. PRZEZNACZENIE cmentarz 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1R D.2R D.3R D.4R D.5R  

 42,79 ha 15,33 ha 3,26 ha 3,33 ha 3,68 ha  

 D.6R D.7R D.8R D.9R   

 18,05 ha 8,47 ha 2,83 ha 24,56 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren rolniczy 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny D.1R, D.2R, D.3R, D.4R, D.5R, D.6R, D.7R ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego 

doliny rzeki Widawy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w obrębie którego obowiązuje zakaz zabu-

dowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie 

niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 16 (wpis do rejestru zabytków nr A-25/2004), 17 (wpis do 

rejestru zabytków nr A-25/2004), 18, 31 (wpis do rejestru zabytków nr A-826/89), 53, 54, 66(wpis do 

rejestru zabytków nr A-996/94), 67, 68 (wpis do rejestru zabytków nr A-45/2005), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 

6.1 tereny D.3R, D.4R ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6.2 tereny D.6R, D.7R ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi ｦ 

bez”o`rednie zagrowenie ”owodzią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1WS D.2WS D.3WS D.4WS   

 1,88 ha 1,45 ha 0,91 ha 1,39 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren wód powierzchniowych 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 tereny ”oJowone są w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, w obrębie którego obowią-
zuje zakaz zabudowy, z zastrzeweniem §6 pkt 4 uchwaJy, zachowanie ciągJo`ci ekologicznej, w tym za-

chowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz za-

chowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych tworów przyrody nieowywionej 
5. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 

5.1 tereny D.1WS, D.2WS ”oJowone są w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powo-

dzi 

5.2 teren D.4WS ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi ｦ bez-

”o`redniego zagrowenia ”owodzią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1KDZ      

 1,67 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.2KDZ      

 0,20 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.3KDZ      

 5,85 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 
5.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (kapliczka), zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.4KDZ D.5KDZ D.6KDZ    

 4,85 ha 3,76 ha 2,95 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: nie mniej niw 35 m 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 65, 66 (wpis do rejestru zabytków nr A-996/94), zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu, dla których, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgod-

nienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia 

konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
7.1 teren D.6KDZ ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

 
8.1 teren D.5KDZ ”oJowony jest na obszarze wymagającym rekultywacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, na którym przewiduje się rekultywację nieczynnego skJadowiska od”adów 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1KDL D.2KDL D.3KDL D.4KDL D.5KDL  

 1,06 ha 0,83 ha 0,45 ha 0,30 ha 0,68 ha  

 D.6KDL      

 0,83 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik jednostronny 

b) `ciewka rowerowa (na terenach D.1KDL, D.2KDL) 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1KDD D.2KDD     

 0,46 ha 0,40 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.3KDD D.4KDD D.5KDD D.6KDD D.7KDD  

 0,16 ha 0,16 ha 0,16 ha 0,16 ha 0,20 ha  

 D.8KDD D.9KDD D.10KDD    

 0,20 ha 0,20 ha 0,16 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.11KDD D.12KDD     

 0,34 ha 0,50 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.13KDD      

 0,23 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.14KDD D.15KDD D.16KDD    

 0,45 ha 0,17 ha 0,25 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.17KDD      

 0,23 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1KDPJ      

 0,10 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 
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 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1KDP D.2KDP     

 0,03 ha 0,05 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1E D.2E     

 0,005 ha 0,74 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ elektroenergetyka 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 
4.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (stacja transformatorowa ”oJowona przy ul. OJaw-

skiej), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA D 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 D.1K      

 5,37 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 23 (wpis do rejestru zabytków nr A-955/93), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie 

projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia kon-

serwatorskiego oraz przeprowadzenie badaL archeologicznych 

5. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 
5.1 teren ”oJowony jest w obrębie granicy terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1MN      

 0,44 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących cech: tworzenie zabudowy  

w formie zabudowy wolnostojącej oraz zachowanie odpowiednich gabarytów i wysoko`ci zabudowy oraz 

geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Reymonta 7, 9, 11), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.5 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.6 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.7 forma zabudowy: wolnostojąca 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 1200 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.2KDL 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2MN E.3MN E.4MN E.5MN E.6MN  

 0,24 ha 0,69 ha 0,60 ha 0,46 ha 0,49 ha  

 E.7MN E.8MN     

 0,99 ha 0,99 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 542 – Poz. 131 
 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 300 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 500 m2 

 7.2 szeroko`ć frontu dziaJki: 
 a) nie mniej niw: 16 m b) nie więcej niw: 19 m 

 7.3 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9MN E.10MN E.11MN    

 0,41 ha 2,76 ha 1,54 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 na terenach E.10MN, E.11MN ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących 

cech: tworzenie zabudowy w formie zabudowy bliuniaczej lub wolnostojącej oraz zachowanie odpowied-

nich gabarytów i wysoko`ci zabudowy oraz geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: 

 a) dla terenu E.11MN: bliuniacza 

 b) dla ”ozostaJych terenów: wolnostojąca, bliuniacza 

 
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenu E.9MN: 

 – dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 300 m2 

 – dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 500 m2 

 b) dla ”ozostaJych terenów: nie mniej niw 800 m2 

 7.2 szeroko`ć frontu dziaJki: 
 a) nie mniej niw: 15 m b) nie więcej niw: 19 m 

 7.3 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 543 – Poz. 131 
 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.12MN      

 0,67 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 600 m2, 

 7.2 szeroko`ć frontu dziaJki: nie mniej niw 15 m 

 7.3 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.13MN E.14MN E.15MN E.16MN E.17MN  

 0,32 ha 0,48 ha 4,39 ha 2,03 ha 2,08 ha  

 E.18MN      

 1,71 ha      



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 544 – Poz. 131 
 

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 na terenach E.13MN, E.14MN, E.15MN ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie 

nastę”ujących cech: tworzenie zabudowy w formie zabudowy bliuniaczej lub wolnostojącej oraz zachowa-

nie odpowiednich gabarytów i wysoko`ci zabudowy oraz geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Okrzei 1, 9, 12, 14), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenu E.13MN: 

 
– dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 400 m2 

– dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla terenów E.14MN, E.15MN: nie mniej niw 800 m2 

 c) dla ”ozostaJych terenów: 

 
– dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

– dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

 8.2 ”oJowenie granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.19MN      

 1,09 ha      



Dziennik Urzędowy 
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 10 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 7.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, z wyJączeniem drogi E.2KDG 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.20MN E.21MN E.22MN E.23MN E.24MN  

 1,51 ha 1,49 ha 0,07 ha 0,98 ha 1,13 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 na terenach E.20MN, E.21MN ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ujących 

cech: tworzenie zabudowy w formie zabudowy bliuniaczej lub wolnostojącej oraz zachowanie odpowied-

nich gabarytów i wysoko`ci zabudowy oraz geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 546 – Poz. 131 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Jana PawJa II 3, 7, 9-11, 17, 

19-21, 23, 27, 29, Kopernika 2, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 20, Moniuszki 1, 2, 3, 4-6, 5-7, 8-10, 9, 11-13, 

12, 14, 15), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągów pieszo-jezdnych, przy czym zakazuje się lokalizacji 

nowych zjazdów z drogi E.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.25MN      

 0,35 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 547 – Poz. 131 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Jana PawJa II 33), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza 

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 8.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

9. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 9.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 800 m2 

10. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 10.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.2KDG, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 10.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.26MN      

 6,66 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 548 – Poz. 131 
 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: wolnostojąca 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.21KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.27MN      

 3,34 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.5 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.6 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.7 forma zabudowy: wolnostojąca 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: nie mniej niw 800 m2 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 549 – Poz. 131 
 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: poprzez teren E.4W 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.28MN E.29MN E.30MN E.31MN E.32MN  

 1,41 ha 0,80 ha 1,47 ha 1,31 ha 0,81 ha  

 E.33MN E.34MN E.35MN E.36MN E.37MN  

 0,47 ha 0,63 ha 0,70 ha 0,45 ha 0,80 ha  

 E.38MN E.39MN E.40MN E.41MN   

 0,48 ha 0,66 ha 2,16 ha 1,57 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 6.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 6.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 6.8 forma zabudowy: 

 a) dla terenu E.28MN, E.32MN E.33MN, E.34MN, E.40MN: wolnostojąca, bliuniacza 

 b) dla ”ozostaJych terenów: wolnostojąca 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 tereny E.38MN, E.39MN, E.40MN, E.41MN ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 8.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla terenu E.40MN: 

 
– dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 400 m2 

– dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla ”ozostaJych terenów: nie mniej niw 600 m2 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 550 – Poz. 131 
 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, przy czym zakazuje się lokalizacji 

nowych zjazdów z drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.42MN E.43MN E.44MN E.45MN   

 2,42 ha 10,66 ha 10,84 ha 1,42 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki do czterech mieszkaL 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 54, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni dziaJki 
 7.4 wysoko`ć budynków: 
 a) mieszkalnych: nie więcej niw 12 m b) garawowych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3, w tym poddasze uwytkowe 

 7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy 

 7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyJączeniem blachy trapezowej) 

 7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliuniacza, szeregowa, atrialna 

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
8.1 tereny E.44MN, E.45MN ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku planu 

9. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAIU NIERUCHOMO_CI 
 9.1 powierzchnia dziaJki: 
 a) dla zabudowy szeregowej, atrialnej: nie mniej niw 600 m2 

 b) dla zabudowy bliuniaczej: nie mniej niw 800 m2 

 c) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niw 1000 m2 
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10. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 10.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czte-

rech mieszkaL nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie 

 10.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 

 

b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym dla terenów E.42MN, 

E.43MN, E.44MN tymczasowo, do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod-

”Jywowych 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

11. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenów E.42MN, E.43MN, E.45MN) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1MW E.2MW E.3MW E.4MW   

 8,85 ha 3,07 ha 2,18 ha 0,42 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego, wolno-

stojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 17 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 5 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.5MW E.6MW     

 2,37 ha 2,46 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki mieszkalne wielorodzinne z usJugami w parterach, budynki zamieszkania zbiorowego 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 60% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.7MW E.8MW     

 0,36 ha 0,44 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 
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7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie, przy czym dla budynków zamieszkania zbio-

rowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 

c) odprowadzenie wód opadowych: 

– dla terenu E.7MW: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

– dla terenu E.8MW: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9MW      

 0,14 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchniowych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Jana PawJa II 5), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewą-
cej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto 

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 obowiązująca linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.29KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie, przy czym dla budynków zamieszkania zbio-

rowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 
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 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.10MW E.11MW E.12MW    

 1,38 ha 1,60 ha 0,18 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 

4.1 na terenach E.10MW, E.11MW ochronie podlega charakter zabudowy, w tym zachowanie nastę”ują-
cych cech: tworzenie zabudowy pierzejowej oraz zachowanie odpowiednich gabarytów i wysoko`ci zabu-

dowy oraz geometrii dachu 

4.2 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.3 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Sejmowej 11-21, 16-18, 20, 

23, 25-37), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 7.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu E.10MW: z drogi E.30KDD 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie, przy czym dla budynków zamieszkania zbio-

rowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1MU      

 3,60 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. OJawskiej 1, 5, 11, 13), zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

D.3KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2MU      

 2,07 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 

 

6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki (w przypadku lokalizacji wy-

Jącznie zabudowy usJugowej, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2, dopuszcza się obniwenie tego wskaunika do 10%) 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3MU      

 0,70 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne wielorodzinne, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.13KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 
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 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.4MU      

 1,72 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, wolnostojące budynki 

garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDZ 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.5MU E.6MU E.7MU    

 10,10 ha 1,45 ha 2,55 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej, obiekty handlowe o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2 (na terenie E.5MU) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5.4 na terenie E.5MU nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 6.1 na terenie E.7MU wymagana jest lokalizacja `ciewki rowerowej, Jączącej drogi E.6KDL i E.2KDG 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki 

 

7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki (na terenie E.5MU, w przypad-

ku lokalizacji wyJącznie zabudowy usJugowej, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2, dopuszcza się obniwenie tego wskaunika do 10%) 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 8.1 tereny ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

9. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 9.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu E.5MU: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDG 

– dla terenu E.6MU: z ”rzylegJych dróg 

– dla terenu E.7MU: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 9.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.8MU      

 8,54 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy większej niw 400 m2, tymczasowe obiekty 

budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 40% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 
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7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z tych 

dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9MU      

 0,27 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne wielorodzinne, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.10MU      

 0,21 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  
budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące budynki garawowe i gospodarcze lub ich zes”oJy, 
tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 linia zabudowy: 

 a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu 

 6.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni dziaJki 
 6.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki 
 6.4 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

 6.5 liczba kondygnacji: nie więcej niw 3 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, przy czym zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

E.2KDG 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.11MU E.12MU E.13MU E.14MU   

 0,24 ha 0,17 ha 0,26 ha 0,07 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  budynki zamieszkania zbiorowego, budynki uwyteczno`ci publicznej 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 
4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiaJów okJadzinowych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usJugowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. MariaLskiej 1-1a, PiJsudskiego 

19), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni dziaJki 
 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki 
 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

 7.4 liczba kondygnacji: nie więcej niw 4 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu E.12MU: z ”rzylegJego ciągu pieszo-jezdnego 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 1 mieszkanie i nie mniej niw 2 na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, przy czym dla budynków zamieszkania zbiorowego nie mniej niw 1 na 2 pokoje 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1U      

 1,67 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (”oJowone przy ul. Reymonta 5, 5a), zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, dla których okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
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 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2U      

 0,48 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

6.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Kolejowej 18), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 7.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 7.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 7.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.1KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3U E.4U     

 0,62 ha 1,76 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu to-

warzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 
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5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.5U      

  0,96 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, parkingi terenowe i parkingi wbudowane 

(bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.27KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.6U E.7U E.8U    

 0,66 ha 0,32 ha 0,79 ha    
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu to-

warzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie) 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu E.6U: z ”rzylegJego ciągu pieszo-jezdnego 

– dla terenu E.7U: z ”rzylegJego ciągu pieszo-jezdnego i drogi E.28KDD 

– dla terenu E.8U:z drogi E.28KDD 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9U E.10U     

 1,62 ha 0,54 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 50% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.11U      

 0,97 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.12U E.13U     

 0,12 ha 0,03 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 80% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw % powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJego ciągu pieszo-jezdnego 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

8. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenu E.13U) 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.14U      

 1,25 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg z wyJączeniem drogi E.1KDZ 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.15U E.16U E.17U    

 5,45 ha 4,40 ha 2,60 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowej 
 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, sta-

cje obsJugi ”ojazdów 

 3.2 zabudowa wyJączona 

  tymczasowe obiekty budowlane 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 tereny ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 
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8. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 8.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu E.15U: z drogi E.6KDL 

– dla terenu E.16U: z drogi E.21KDD 

– dla terenu E.17U: z drogi E.3KDG, przy czym dopuszcza się lokalizację tylko jednego zjazdu z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 8.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

9. STAWKA PROCENTOWA 15% (dla terenu E.16U) 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1UP      

 1,12 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Kolejowej), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJej drogi i ciągu pieszo-jezdnego 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2UP      

 0,45 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 10 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3UP      

 14,38 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
obiekty handlowe o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, sta-

cje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 40% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 
a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.3KDG, przy czym dopuszcza się lokalizację nie więcej niw dwóch zjaz-

dów z tej drogi 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 
b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej (tymczasowo, do czasu realizacji tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych) 
 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.4UP E.5UP     

 0,41 ha 2,16 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 

6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna: 

– dla terenu E.4UP:z drogi E.28KDD 

– dla terenu E.5UP: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 6.2 infrastruktura techniczna: 

 

a) zaopatrzenie w wodę: 
– dla terenu E.4UP: z sieci wodociągowej 
– dla terenu E.5UP: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.6UP      

 0,94 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, stacje obsJugi ”ojazdów, budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie związanym 

z ”rowadzoną dziaJalno`cią, o powierzchni nie większej niw 100 m2 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 5.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 5.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 13 m 
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6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 6.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji ob-

sJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 6.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.7UP E.8UP E.9UP E.10UP E11UP  

 8,50 ha 6,90 ha 60,78 ha 16,27 ha 0,37 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usJugowo-produkcyjnej 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  
hurtownie, bazy, gieJdy towarowe, stacje paliw, stacje obsJugi ”ojazdów, budynki z wydzielonym 

mieszkaniem integralnie związanym z ”rowadzoną dziaJalno`cią, o powierzchni nie większej niw 100 m2 

4. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

4.1 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

4.2 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 61, 64, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

5.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Drzewieckiego), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana ”arametrów uwytkowych 

lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biewącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw uwyto  

w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 

a) obsJuga komunikacyjna:  

– dla terenu E.9UP: z ”rzylegJych dróg, przy czym dopuszcza się lokalizację nie więcej niw czterech zjaz-

dów z drogi E.2KDZ 

– dla terenu E.10UP: z ”rzylegJych dróg, przy czym dopuszcza się lokalizację nie więcej niw trzech zjazdów 

z drogi E.2KDZ 

– dla terenu E.11UP: z drogi E.7KDL 

– dla ”ozostaJych terenów: z ”rzylegJych dróg 

 
b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 1 na 100 m2 powierzchni uwytkowej, przy czym dla stacji paliw 

i stacji obsJugi ”ojazdów nie mniej niw 2 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub indywidualnie 

 

b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym dla terenów E.9UP, 

E.10UP, E.11UP tymczasowo, do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod-

”Jywowych 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 
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 e) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1US      

 1,75 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren sportu i rekreacji 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAITOWANIA IADU PRZESTRZENNEGO 

 4.1 zakaz stosowania ogrodzeL o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych 

5. ZASADY OCHRONY _RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

5.1 ze względu na dopuszczalny poziom haJasu w `rodowisku, okre`lony przepisami o ochronie `rodowiska, 
tereny zalicza się do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

5.2 zakaz odprowadzania `cieków, z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych nie”ochodzących  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub wód powierzchnio-

wych 

5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL 

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% powierzchni terenu 

 6.2 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 30% powierzchni terenu 

 6.3 wysoko`ć budynków: nie więcej niw 15 m 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 komunikacja: 

 a) obsJuga komunikacyjna: z drogi E.1KDD 

 b) ilo`ć miejsc parkingowych: nie mniej niw 10 

 7.2 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 b) odprowadzenie `cieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej 

 c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej 

 d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku 

 e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 

 f) zaopatrzenie w cie”Jo: z sieci cie”Jowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych uródeJ cie”Ja 

 g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1ZL E.2ZL E.3ZL E.4ZL   

 1,84 ha 81,12 ha 10,59 ha 2,45 ha   

3. PRZEZNACZENIE las 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 29, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

5. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 5.1 tereny E.1ZL, E.2ZL ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1ZP E.2ZP E.3ZP E.4ZP E.5ZP  

 0,42 ha 0,84 ha 0,46 ha 0,29 ha 0,34 ha  

 E.6ZP E.7ZP E.8ZP    

 2,00 ha 0,71 ha 3,39 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
5.1 teren E.8ZP ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu 
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 6.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9ZP E.10ZP     

 0,29 ha 1,90 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.11ZP      

 1,76 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.12ZP E.13ZP E.14ZP    

 1,60 ha 0,14 ha 0,07 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren zieleni urządzonej 
4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
4.1 obowiązuje stosowanie jednorodnych elementów wy”osawenia powtarzalnego, w tym obiektów maJej 
architektury, elementów informacyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1ZD E.2ZD E.3ZD    

 9,15 ha 2,66 ha 47,03 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren ogrodów dziaJkowych 

4. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 4.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 80% powierzchni terenu 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 24, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
6.1 tereny E.2ZD, E.3ZD ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu 

7. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ 

 7.1 infrastruktura techniczna: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 
 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1ZC      

 3,44 ha      
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3. PRZEZNACZENIE cmentarz 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (”oJowony przy ul. Jana PawJa II), zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się: 
a) wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i ”arametrów, w tym formy, gabarytów, 
geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju 

elewacji 

b) mowliwo`ć wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastą”i zmiana jego ”arametrów uwytko-

wych lub technicznych, a takwe ”olegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bie-

wącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiaJów i wyrobów budowlanych innych niw 
uwyto w stanie pierwotnym, z zastrzeweniem lit. a) 

4.2 wyznacza się obiekt objęty ochroną konserwatorską (ogrodzenie cmentarza przy ul. Jana PawJa II), 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego okre`la się zachowanie i ochronę 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1R E.2R     

 19,25 ha 24,80 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren rolniczy 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

4.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 61, 62, 63, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla któ-
rych, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

5. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 5.1 teren E.1R ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KS      

 0,60 ha      

3. PRZEZNACZENIE parking 

 3.1 zabudowa dopuszczona 

  garawe 

4. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

4.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAtNIKI KSZTAITOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 5.1 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 10% powierzchni terenu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDG      

 13,72 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: nie mniej niw 50 m 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytki archeologiczne nr 59, 60, 61, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla któ-
rych, przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 7.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
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Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2KDG      

 3,27 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3KDG      

 2,04 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy gJównej 
4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDZ      

 2,31 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2KDZ E.3KDZ     

 1,93 ha 1,02 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy zbiorczej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 575 – Poz. 131 
 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDL      

 0,13 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2KDL      

 1,44 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3KDL      

 2,79 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.4KDL      

 1,18 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 576 – Poz. 131 
 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 54, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.5KDL E.6KDL     

 0,74 ha 1,47 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
6.1 teren E.6KDL ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysun-

ku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.7KDL      

 0,39 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy lokalnej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 b) `ciewka rowerowa 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDD      

 0,82 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.2KDD E.3KDD E.4KDD E.5KDD E.6KDD  

 0,51 ha 0,25 ha 0,35 ha 0,41 ha 0,14 ha  

 E.7KDD E.8KDD     

 0,40 ha 0,36 ha     
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3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9KDD E.10KDD E.11KDD E.12KDD E.13KDD  

 0,32 ha 0,97 ha 0,68 ha 0,10 ha 0,31 ha  

 E.14KDD E.15KDD E.16KDD    

 0,22 ha 0,37 ha 0,35 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 tereny E.15KDD, E.16KDD ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.17KDD E.18KDD E.19KDD E.20KDD E.21KDD  

 0,40 ha 0,22 ha 0,69 ha 0,19 ha 0,14 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 

 
a) chodnik dwustronny 

b) `ciewka rowerowa (na terenach E.18KDD, E.19KDD) 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓICZESNEJ 

 

5.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 54, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, 
przed ”rzystą”ieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie 

badaL archeologicznych 

6. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

6.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

7. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
7.1 tereny E.18KDD, E.19KDD, E.20KDD, E.21KDD ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.22KDD E.23KDD E.24KDD E.25KDD E.26KDD  

 0,32 ha 0,44 ha 0,26 ha 0,24 ha 0,28 ha  

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 
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5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.27KDD E.28KDD     

 0,23 ha 0,47 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.29KDD E.30KDD E.31KDD    

 0,27 ha 0,29 ha 0,25 ha    

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji  

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.32KDD E.33KDD     

 0,06 ha 1,30 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren drogi klasy dojazdowej 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik dwustronny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDPJ E.2KDPJ E.3KDPJ E.4KDPJ E.5KDPJ  

 0,07 ha 0,15 ha 0,06 ha 0,08 ha 0,05 ha  

 E.6KDPJ E.7KDPJ E.8KDPJ E.9KDPJ E.10KDPJ  

 0,24 ha 0,03 ha 0,05 ha 0,03 ha 0,04 ha  

 E.11KDPJ E.12KDPJ     

 0,11 ha 0,06 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszo-jezdnego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 wy”osawenie niezbędne: 
 a) chodnik jednostronny 

 4.3 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 
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5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren E.5KDPJ ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KDP E.2KDP     

 0,02 ha 0,01 ha     

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.3KDP E.4KDP E.5KDP E.6KDP E.7KDP  

 0,04 ha 0,02 ha 0,03 ha 0,03 ha 0,06 ha  

 E.8KDP      

 0,03 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren E.8KDP ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.9KDP      

 0,06 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 szeroko`ć: dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.10KDP      

 0,16 ha      
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3. PRZEZNACZENIE teren ciągu pieszego 

4. PARAMETRY 

 4.1 szeroko`ć: zgodnie z rysunkiem planu 

 4.2 szeroko`ć: dopuszcza się ”rzekrój jednoprzestrzenny 

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAITOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

5.1 obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji reklam 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych 

6. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 6.1 teren ”oJowony jest w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1KK      

 3,01 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren komunikacji kolejowej 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1E E.2E E.3E E.4E   

 0,003 ha 0,006 ha 0,009 ha 0,005 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ elektroenergetyka 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1G      

 0,06 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ gazownictwo 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1W E.2W E.3W E.4W   

 1,20 ha 0,09 ha 8,58 ha 3,63 ha   

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ wodociągi 
4. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W UvYTKOWANIU 

 

4.1 na terenie E.1W wskazuje się ujęcie wody ｭBrowarｬ wraz ze strefą ochrony bez”o`redniej (znajdującą 

się w obrębie terenu E.1W) 

4.2 na terenach E.2W, E.3W, E.4W wskazuje się ujęcia wody wraz ze strefą ochrony bez”o`redniej, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu 

4.3 tereny E.2W, E.3W, E.4W ”oJowone są w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody, zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1K      

 0,09 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

 

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta NamysJów 1. STREFA E 

2. SYMBOL, POWIERZCHNIA 

 E.1C      

 1,34 ha      

3. PRZEZNACZENIE teren infrastruktury technicznej ｦ cie”Jownictwo 

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 10Ł Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi. 

§ 11Ł UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

JarosJaw Iwanyszczuk 
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źaJącznik Nr 2 
do uchwaJy Nr XXXIII/321/09 

Rady Miejskiej w NamysJowie 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta NamysJów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodaro-

waniu przestrzennym, Rada Miejska w NamysJo-

wie rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

1. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia czę`ci dziaJki nr 119, ”oJo-

wonej przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudo-

wy mieszkaniowo-usJugowejŁ 
2. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia dziaJki nr 124/3, ”oJowonej 
przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowejŁ 
3. Uwzględniono w czę`ci uwaga w sprawie 

zmiany przeznaczenia dziaJki nr 124/3, ”oJowonej 
przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowejŁ 
4. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia dziaJki nr 124/3, ”oJowonej 
przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowejŁ 
5. Nie uwzględniono uwagi w sprawie obniwe-

nia minimalnego udziaJu powierzchni biologicznie 

czynnej do 5% powierzchni dziaJek nr 220/6  

i 147/4, ”oJowonych przy ulicy OJawskiejŁ 
6. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia nieruchomo`ci nr 148/8, 

”oJowonej przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren za-

budowy usJugowo-produkcyjnej i usJugowej oraz 

umowliwienie realizacji prawa na ”Jaszczyunie 

uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz sporzą-
dzenia uwag do projektu planu. 

7. Uwzględniono w czę`ci uwagę w s”rawie do-

”recyzowania za”isów dotyczących zabudowy 
do”uszczonej, wykre`lenia ograniczenia ”owierzch-

ni wydzielanych mieszkaL dla dziaJki nr 581ł4, ”o-

Jowonej ”rzy ulicy IączaLskiej, rozszerzenia listy 
terenów wyJączonych z zakazu budowy i ”rzebu-

dowy urządzeL i instalacji systemów telefonii ko-

mórkowej o teren śŁ8UP, do”uszczenia zabudowy 
mieszkaniowej, w tym wielokondygnacyjnej. 

8. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia dziaJki nr 119, ”oJowonej 
przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowejŁ 
9. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

dopuszczenia na terenach zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej dachów krytych ”a”ą, gon-

tami papowymi i innymi materiaJami o fakturze 

dachówko”odobnej, dopuszczenia lokalizacji 

obiektów w granicy dziaJki, zwiększenia po-

wierzchni zabudowy usJugowej do 50% po-

wierzchni dziaJki, zwiększenia powierzchni zabu-

dowy na terenach zabudowy mieszkaniowej do 

50% powierzchni dziaJki, zmniejszenia minimalnej 

powierzchni nowo wydzielanych dziaJek na tere-

nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z 10 arów do 8 arów, dopuszczenia lokalizacji 

obiektów tymczasowych. 

10. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

obniwenia minimalnego udziaJu powierzchni biolo-

gicznie czynnej do 10% powierzchni dziaJek  

nr 220/6, 147/4 ”oJowonych przy ulicy OJawskiejŁ 
11. Uwzględniono w czę`ci uwagę w sprawie 

zmiany przeznaczenia dziaJki nr 106, ”oJowonej 
przy ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy 

mieszkaniowo - usJugowejŁ 
 

Uzasadnienie 

 

Ad. 1. Dopuszcza się realizację usJug na dziaJ-
ce, bez konieczno`ci zmiany kategorii przezna-

czenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usJugową, 
jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu 

detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, 

usJugi gastronomiczne, usJugi administracyjno-

biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecz-

nej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury i roz-

rywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 
Ad. 2. Dopuszcza się realizację usJug na dziaJ-

ce bez konieczno`ci zmiany kategorii przeznacze-

nia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usJugową, 
jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu 

detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, 

usJugi gastronomiczne, usJugi administracyjno-

biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecz-

nej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury i roz-

rywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 3. Dopuszcza się realizację usJug na dziaJ-
ce bez konieczno`ci zmiany kategorii przeznacze-

nia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usJugową, 
jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu 

detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, 

usJugi gastronomiczne, usJugi administracyjno-

biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecz-

nej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury i roz-

rywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 
Ad. 4. Dopuszcza się realizację usJug na dziaJ-

ce bez konieczno`ci zmiany kategorii przeznacze-

nia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usJugową, 
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jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu 

detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, 

usJugi gastronomiczne, usJugi administracyjno-

biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecz-

nej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury i roz-

rywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 
Ad. 5. Biorąc pod uwagę, we teren, na którym 

”oJowone są omawiane dziaJki, jest terenem zabu-

dowy mieszkaniowo-usJugowej, a więc mowliwa 

jest na tym terenie realizacja zarówno funkcji 

usJugowej, jak i mieszkaniowej, udziaJ powierzch-

ni biologicznie czynnej obniwony do poziomu 5% 

powierzchni dziaJki byJby wskaunikiem zbyt ni-

skim do ”rawidJowego funkcjonowania zabudowy 

mieszkaniowej, mogącej ”owstać na tym terenie. 

Ad. 6. Śo”uszcza się realizację usJug na dziaJce 
bez konieczno`ci zmiany kategorii ”rzeznaczenia 
terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

na zabudowę usJugowo-”rodukcyjną czy usJugową, 
jednak ”rzy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu de-

talicznego, usJugi rzemiosJa nie”rodukcyjnego, usJu-

gi gastronomiczne, usJugi administracyjno-biurowe, 

usJugi ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej, usJugi 
nauki i o`wiaty, usJugi kultury i rozrywki oraz inne  
o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymiŁ Uczestnictwo w dyskusji 
”ublicznej oraz mowliwo`ć wniesienia uwag do wy-

Jowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu planu 

zostaJo, zgodnie z obowiązującym ”rawem, umow-
liwione. 

Ad. 7. źwiększa się ”owierzchnię mieszkania 

integralnie związanego z ”rowadzoną dziaJalno-

`cią z 50 m² do 100 m² oraz poszerza się listę 

terenów wyJączonych z zakazu budowy i przebu-

dowy urządzeL i instalacji systemów telefonii 

komórkowej o teren E.8UP. Uznano równiew, we 

nie jest konieczne doprecyzowanie za”isów doty-

czących zabudowy dopuszczonej, ”oniewaw mówi 
o tym § 8 ust. 2 uchwaJy, który brzmi: ｭ2 Zabu-

dowa dopuszczona lub zabudowa wyJączona 

stanowi dodatkowe okre`lenie ”rzeznaczeniaŁｬ, a 

takwe nie jest wJa`ciwe dopuszczenie na omawia-

nym terenie zabudowy mieszkaniowej, w tym 

wielokondygnacyjnej, ”oniewaw teren ten, zgod-

nie z uwarunkowaniami oraz ”olityką przestrzen-

ną, wyrawoną w Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy 

NamysJów jest terenem o charakterze usJugowo-

produkcyjnym, a nie mieszkaniowym. 

Ad. 8. Dopuszcza się realizację usJug na dziaJ-
ce, bez konieczno`ci zmiany kategorii przezna-

czenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usJugową, 
jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi handlu 

detalicznego, usJugi rzemiosJa nieprodukcyjnego, 

usJugi gastronomiczne, usJugi administracyjno-

biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki s”oJecz-

nej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury i roz-

rywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 
Ad. 9. Śo”uszcza się lokalizację budynków bez-

”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, jednak ”od warun-

kiem, we na granicy dziaJki sąsiedniej istnieje budy-

nek, bądu wydano ostateczne ”ozwolenie na bu-

dowę takiego budynku lub budynki na sąsiadują-
cych ze sobą dziaJkach będą realizowane w ramach 
ws”ólnego zamierzenia inwestycyjnegoŁ  

Innych kwestii zawartych w uwadze nie 

uwzględnia się poniewaw: 
a) dopuszczenie pokrycia dachów budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych dachówką lub bla-

chą (z wyJączeniem blachy trapezowej) pozwala 

na od”owiednią równorodno`ć wyboru materiaJu 

przy pokryciu dachu (nie okre`la się bowiem, jaki 

ma być rodzaj dachówki, jej ksztaJt, kolor itp., nie 

wyklucza się takwe stosowania tzw. ｭblachoda-

chówkiｬ, ”oniewaw jest to blacha, tylko w odpo-

wiedni s”osób wyprofilowana), natomiast ograni-

cza nie”owądaną dowolno`ć pokrycia dachów, 
b) zwiększenie powierzchni zabudowy na tere-

nach zabudowy usJugowej i terenach zabudowy 

mieszkaniowej do 50% powierzchni dziaJki (dla 

wszystkich terenów o takim przeznaczeniu, znaj-

dujących się na obszarze objętym planem) do-

”rowadziJoby do nadmiernego zagęszczenia zabu-

dowy, a jednocze`nie nie uwzględniaJoby specy-

fiki ”oszczególnych terenów, w tym zrównicowa-

nia ”omiędzy wymaganą wysoką gęsto`cią zabu-

dowy na obszarze `cisJego centrum miasta,  

a zabudową znajdującą się na obrzewach miasta, 

mająca charakter zabudowy ekstensywnej, 

c) zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo-

wydzielanych dziaJek na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (dla wszystkich 

terenów o takim przeznaczeniu, znajdujących się 

ma obszarze objętym planem) z 10 arów do  

8 arów jest nieuzasadnione, ”oniewaw, podobnie 

jak w przypadku opisanym w lit. b, nie uwzględ-

niaJoby specyfiki ”oszczególnych terenów, w tym 

zrównicowania ”omiędzy wymaganą intensywno-

`cią zabudowy na terenach juw zainwestowanych 

(na tych terenach dopuszcza się dziaJki mniejsze 

niw 8 arów), a na terenach wolnych od zabudo-

wy, ”oJowonych na obrzewach miasta, gdzie po-

wierzchnia dziaJek budowlanych powinna wyno-

sić co najmniej 10 arów, 
d) dopuszczenie lokalizacji obiektów tymcza-

sowych mogJoby do”rowadzić do niekontrolowa-

nego i nie”owądanego lokalizowania na terenie 

miasta obiektów, które cechowaJaby niska jako`ć 

i estetyka wykonania, a tym samym zagrowone 

byJyby cele, jakie ”rzy`wiecają tworzeniu zmiany 

planu, w tym ochrona Jadu przestrzennego oraz 

tworzenie warunków dla podnoszenia atrakcyjno-

`ci miasta, jako o`rodka o znaczeniu regionalnym. 
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Ad. 10. Dopuszcza się mowliwo`ć obniwenia 

minimalnego udziaJu powierzchni biologicznie 

czynnej do 10 % powierzchni dziaJki pod warun-

kiem, we obniwenie tego wskaunika będzie mowli-
wie wyJącznie w przypadku realizacji na omawia-

nym terenie zabudowy usJugowej, bez mowliwo`ci 
realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Ad. 11. Dopuszcza się realizację usJug na 

dziaJce, bez konieczno`ci zmiany kategorii prze-

znaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej na zabudowę mieszkaniowo - usJu-

gową, jednak przy zaJoweniu, we będą to usJugi 
handlu detalicznego, usJugi rzemiosJa nieproduk-

cyjnego, usJugi gastronomiczne, usJugi admini-

stracyjno-biurowe, usJugi ochrony zdrowia i opieki 

s”oJecznej, usJugi nauki i o`wiaty, usJugi kultury  

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, 

wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymiŁ 
 

źaJącznik Nr 3 

do uchwaJy XXXIII/321/09 

Rady Miejskiej w NamysJowie 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, Rada Miejska w NamysJo-

wie rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta NamysJów inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

ｦ w s”osób nastę”ujący: 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewące do zadaL wJasnych gminy,  

w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacyj-

nej, komunikacji oraz inwestycje związane z za-

gospodarowaniem terenów zieleni urządzonej, 
realizowane będą etapowo. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa 

w ust. 1, będzie mogJo odbywać się w oparciu o: 

1) `rodki wJasne gminy, 

2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 
m.in. poprzez dotacje, ”owyczki preferencyjne, 

kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne `rodki 
zewnętrzne, 

3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilnoprawnym 

lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


