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UCHWAIA Nr XXXł206ł2009 

 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM 

 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.), art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z ”óun. zm.) oraz w związku z uchwaJami 
Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim  Nr XXIX/278/2005 

z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Nr XLIV/354/2006 z dnia 

28 wrze`nia 2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego wsi Czarnowąsy, ”o stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy ŚobrzeL Wielki, 
Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego wsi CzarnowąsyŁ 
 

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
rysunek planu w skali 1 : 2000; stanowiący zaJącznik nr 1; 
rozstrzygnięcie o s”osobie rozpatrzenia uwag do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

stanowiące zaJącznik nr 2; 
rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej; stanowiące zaJącznik nr 3Ł  
 

DziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 2Ł1Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest 
mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 

niniejszej uchwaJy; 

2) przepisach szczególnych ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć graficz-

ny za”is ”lanu, będący zaJącznikiem graficznym o któ-
rym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar ograni-

czony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem liczbowym i literowym; 

5) przeznaczeniu podstawowymｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rzeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w da-

nym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupeJniającym ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe, do”usz-

czone do lokalizacji na danym terenie; 

7) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej, z wyJączeniem masztów ”rzekaunikowych tele-

fonii komórkowej, drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze i 
rowerowe, miejsca ”ostojowe, ”arkingi i garawe, obiek-

ty i urządzenia maJej architektury; 

8) usJugach ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ci 
w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, ga-

stronomii, rzemiosJa, szkolnictwa, zdrowia, turystyki, 

kultury i rozrywki, s”ortu i rekreacji, obsJugi komunika-

cji (w tym na”rawy i obsJugi ”ojazdów mechanicznych, 

bazy transportowe i spedycyjne), instytucji finanso-

wych i ubez”ieczeniowych, siedzib stowarzyszeL, 
związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek 

projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, 

`rodków masowej komunikacji i Jączno`ci oraz innych, 
których ”owywsze gru”y nie dotyczą bez”o`rednio lub,  

a mają charakter usJugi i obsJugi oraz usJugi ”ubliczne; 

9) usJugach publicznych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi o`wiaty, zdrowia, kultury, administracji, o”ieki 
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spoJecznej, s”ortu i rekreacji oraz inne sJuwące realizacji 
celów ”ublicznychŁ 

 

§ 3Ł1Ł Obowiązującymi oznaczeniami ustaleniami 

”lanu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) oznaczenia liczbowe i literowe terenów; 
3) linie zabudowy. 

2. Na terenie o”racowania ”lanu obowiązują ustale-

nia ”rze”isów szczególnych oraz innych obowiązują-
cych decyzji, w tym stref ograniczonego uwytkowania, 

stref ochronnych. 

3. PozostaJe ustalenia niewymienione w ustŁ 1 i 2 są 
informacyjne, sugerujące okre`lone rozwiązania ”rze-

strzenne i regulacyjne. 

 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego 

i bezpieczeLstwa mieszkaLców oraz wymagania wyni-

kające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4Ł1Ł Obszary ”rzestrzeni ”ublicznej obejmują: 
1) tereny ulic i dróg ”ublicznych; 
2) tereny usJug ”ublicznych i rekreacji, s”ortu i zie-

leni oznaczone symbolami: US; US/U, US/ZP, UKs/UP, 

UKs/UP/ZP, ZP, UZ. UO, UP, K/UP; UP/UM. 

2Ł Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej ustala się: 
1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych 

i reklamowych, ”unktów informacyjnych, ”od warun-

kiem: 

a) wJa`ciwej eks”ozycji obiektów budowlanych, 

b) zachowania bez”ieczeLstwo ”ieszych i ruchu ”o-

jazdów, 
c) s”eJnienie ”rze”isów odrębnych, w tym technicz-

no ｦ budowlanych; 

2) wzdJuw linii rozgraniczających dróg ”ublicznych  
i ”laców ”ublicznych do”uszcza się lokalizację ogrodzeL 
o maksymalnej wysoko`ci nie”rzekraczającej 2,1 m, chy-

ba we ustalenia ”lanu dla ”oszczególnych terenów sta-

nowią inaczejŁ 
3Ł Śo”uszcza się dokonywania nowych ”odziaJów 

geodezyjnych ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do 
drogi ”ublicznej dla ”odzielonych nieruchomo`ci oraz 
s”eJnienia warunków jakim ”owinny od”owiadać bu-

dynki i ich usytuowanie, dla dziaJek sąsiadujących  
z drogą wojewódzką i mających w”Jyw na tę drogę, 
”odziaJ mowliwy jest ”o uzyskaniu źarządu Śróg Woje-

wódzkichŁ 
4Ł Uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci ”rodukcyj-

nej w zakresie emisji haJasu, wibracji, zanieczyszczeL 
powietrza, substancji zJowonnych oraz niejonizującego 
”romieniowania elektromagnetycznego, nie mowe ”o-

wodować ”rzekroczenia do”uszczalnych ”rze”isami 

”rawa standardów na granicy wJasno`ci terenu na ja-

kim jest lokalizowana.  

5Ł Śla obsJugi komunikacyjnej ustala się tereny dróg 
okre`lone liniami rozgraniczającymiŁ 

6Ł Poza wyznaczoną na rysunku ”lanu nie”rzekra-

czalna linią zabudowy, w tym na granicy dziaJki, do-

”uszcza się lokalizację ”ortierni oraz ”ojedynczych 
obiektów maJej architektury i infrastruktury technicznej. 

7Ł W obszarze o”racowania ”lanu obowiązuje za-

”ewnienie warunków umowliwiających ”rowadzenie 
akcji ratowniczych ”rzeciw”owarowych, za”ewnienie 
zao”atrzenia w wodę do celów ”rzeciw”owarowych 
oraz dróg ”rzeciw”owarowych, zgodnie ”rze”isami 
szczególnymiŁ 

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

ukJadu komunikacyjnego 

 

Ustala się linie rozgraniczające ”rzestrzeL ”ubliczną 
w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami ”o-

mocniczymi) i wprowadza się ich nastę”ującą klasyfi-
kację funkcjonalną: 

 

§ 5Ł1Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 KD(G) ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ ulica gJówna 
(istniejący ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 454), dla 
drogi ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istnieją-
cych granicach wJadania z do”uszczeniem ”oszerzenia 

do szeroko`ci zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 

2) szeroko`ć jezdni oraz elementów ”rzekroju ”o-

”rzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg; 

3) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; 

4) indywidualne bez”o`rednie wJączenia do dróg 
ogranicza się do istniejących, za”ewnienie dojazdy do 
terenów ”owinno odbywać się z dróg niwszych klas, 
w”rowadzenie nowego wJączenia do”uszcza się wy-

Jącznie za zgodą  zarządcy drogi, zgodnie z warunkami 

technicznymi; 

5) lokalizacja miejsc postojowych ｦ zgodnie z prze-

”isami szczególnymi; 
6) odlegJo`ć zabudowy od krawędzi jezdni zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, dla budynków i obiektów 
zlokalizowanych bliwej niw wymagana nieprzekraczalna 

linia zabudowy do”uszcza się remonty z zakazem roz-

budowy ”oza granice obowiązujących linii zabudowy; 

7) do”uszcza się obniwenie ”arametrów drogi w tym 
wymaganych linii zabudowy do kategorii drogi zbior-

czej, po zrealizowaniu obwodnicy drogowej na przebie-

gu drogi wojewódzkiej, 
8) dla nowo lokalizowanej zabudowy w sąsiedztwie 

drogi wojewódzkiej nalewy na eta”ie ”rojektowania 

obiekty zabez”ieczyć ”rzed negatywnym w”Jywem 
haJasu komunikacyjnego; 
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9) do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia  

z zarządcą drogiŁ 
2. Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem: 

1KD(Z), 2 KD(Z) ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ ulica  

zbiorcza (drogi powiatowe nr 1702 Z i nr 1707 Z) dla 

dróg tych ustala się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istnieją-

cych granicach wJadania z do”uszczeniem ”oszerzenia 

do szeroko`ci zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 

2) szeroko`ć jezdni oraz elementów ”rzekroju ”o-

przecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg; 
3) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; 

4) w celu ograniczenia ilo`ci wjazdów na drogę ”o-

wiatową nalewy stosować na terenach zabudowy ”rzy-

legJych do dróg ”owiatowych, wewnętrzne drogi zbior-

cze i `ciewki rowerowe, indywidualne bez”o`rednie 

wJączenia do dróg wyJącznie ”o uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

5) lokalizacja miejsc postojowych ｦ zgodnie z prze-

”isami szczególnymi; 
6) do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia  

z zarządcą drogiŁ 
3. Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 KD(L) ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ ulica lokalna 

(droga ”owiatowa nr 1765 L), dla dróg tych ustala się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istnieją-

cych granicach wJadania z poszczeniem poszerzenia do 

szeroko`ci zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 
2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; 

3) szeroko`ć jezdni oraz elementów ”rzekroju ”o-

”rzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg; 
4) w celu ograniczenia ilo`ci wjazdów na drogę ”o-

wiatową nalewy stosować na terenach zabudowy ”rzy-

legJych do dróg ”owiatowych, wewnętrzne drogi zbior-

cze i `ciewki rowerowe, indywidualne bez”o`rednie 
wJączenia do dróg wyJącznie ”o uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

5) lokalizacja miejsc postojowych ｦ zgodnie z prze-

”isami szczególnymi; 
6) do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z 

zarządcą drogiŁ 
4Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

2 KD(L) do 14KD(L) ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ uli-

ca lokalna (drogi gminne), dla dróg tych ustala się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istnieją-

cych granicach wJadania z ”oszczeniem ”oszerzenia do 
szeroko`ci zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 

2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; 

3) szeroko`ć jezdni oraz elementów ”rzekroju ”o-

”rzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg; 
4) do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia  

z zarządcą drogi; 
5) do”uszcza się korekty nowo projektowanych 

drógŁ 
5Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1KD(D) do 54KD(D) ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ uli-

ca dojazdowa (drogi gminne), dla dróg tych ustala się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minimum 

10 m, do”uszcza się zmniejszenie linii rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem ”lanu oraz dla terenów dróg 
istniejących; 

2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; 

3) szeroko`ć jezdni oraz elementów ”rzekroju ”o-

przecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg; 
4) dopuszcza lokalizowanie miejsc postojowych; 

5) do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia  

z zarządcą drogi; 
6) do”uszcza się korekty nowo ”rojektowanych 

drógŁ 
6Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 KDW do 39 KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych: 
1) na ”rzedmiotowym terenie obowiązuje: 
szeroko`ć w liniach rozgraniczających minimalna 

8 m, 

ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 

minimalna szeroko`ć jezdni 6 m; 
2) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicz-

nego terenu ”od warunkiem uzyskania uzgodnieL  
z zarządcą drogi; 

3) do”uszcza się realizowanie drogi jako ”ublicznej 
lub prywatnej; 

do”uszcza się korekty nowo ”rojektowanych drógŁ 
7Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1KK, 2KK -  tereny komunikacji kolejowej ｦ boczni-

ca kolejowa: 

1) w ramach przeznaczenia podstawowego ustala 

się: 
a) obiekty i urządzenia dla ruchu kolejowego, 
b) stacje kolejowe, skJady, magazyny, 
c) kolejowe drogi technologiczne; 

2) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy w od-

legJo`ci 20 metrów od osi skrajnego toru; 

3) do”uszcza się usytuowanie zabudowy, budowli  
i infrastruktury technicznej za zgodą administratora linii 
kolejowej. 

8Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 KD/KK ｦ tereny węzJa komunikacyjnego: 

1) na ”rzedmiotowym terenie do”uszcza się rozwią-
zanie węzJa komunikacyjnego wielo”oziomowego; 

2)  jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające do”uszcza się: 
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a) zieleL izolacyjną, ekrany akustyczne, 
b) drogi alternatywne, urządzenia i sieci infrastruktu-

ry technicznej, 

c) miejsca postojowe, 

d) tereny rolne. 

9Ł W związku z istniejąca linia kolejową, stanowiącą 
teren zamknięty, na terenie ”lanu obowiązuje: 

1) budynki budowle mogą być sytuowane w odle-

gJo`ci nie mniejszej niw 10 m od granicy terenu i nie 
mniej niw 20 m od skrajnego toru; 

2) do”uszcza się realizacje na terenie ekranow aku-

stycznych od linii kolejowej; 

3) lokalizowanie drzew i zielenie w sąsiedztwie linii 

kolejowej wymaga s”eJnienia ”rze”isów szczególnych; 

4) lokalizacja ”rzyszJych inwestycji w sąsiedztwie 
torów kolejowych musi za”ewniać s”rawny i bez”iecz-

ny ruch ”ociągów w trakcie eks”loatacji i jej moderni-

zacji; 

5) w obszarze oddziaJywania linii kolejowe oznaczo-

nej na rysunku planu, nowa zabudowa, w tym szcze-

gólnie mieszkaniowa wymaga zastosowania rozwiązaL 
”rojektowych ograniczających skutki haJasu, w terenie 

tym dodatkowo do”uszcza się lokalizowanie ekranów 
akustycznych. 

10Ł Na terenie ”lanu do”uszcza się realizację `ciewek 
rowerowych i tras rowerowych w liniach rozgraniczają-
cych dróg, za zgodą zarządcy drogi oraz ”oza liniami 
rozgraniczającymi dróg z uwzględnieniem warunków 
technicznych. 

 

§ 6Ł1Ł W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-

”uszcza się za zgodą zarządcy drogi: 

1) urządzenie chodników, `ciewek rowerowych, 

miejsc postojowych; 

2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczególnych,  
w o”arciu o s”orządzone dokumentacje techniczne 

uzgodnione z zarządcami dróg; 
4) lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji zbioro-

wej (przystanki, zatoki autobusowe); 

5) dodatkowe elementy przekroju poprzecznego 

drogi (w tym ”rowadzenie `ciewek rowerowych) jeweli 
nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi, wy-

magają od”owiedniego ”oszerzenia linii rozgraniczają-
cych dróg; 

6) do czasu realizacji ”rojektowanych odcinków ulic 
lub ”oszerzenia do docelowych ”arametrów istnieją-
cych ulic do”uszcza się dotychczasowy s”osób zago-

s”odarowania terenów, bez mowliwo`ci w”rowadzania 

trwaJych obiektów budowlanych, uniemowliwiających 
docelową realizację ustaleL ”lanuŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące obowiązujące minimalne  
ilo`ci miejsc ”ostojowych realizowanych na terenie 
inwestora:  

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 1 miej-

sce postojowe na 1 mieszkanie; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 0,8 miej-

sca postojowego na 1 mieszkanie; 

3) biura - 1 miejsce postojowe na 100 m2 po-

wierzchni uwytkowej; 
4) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na100 m2 

”owierzchni uwytkowej; 
5)  restauracje, kawiarnie -1 miejsc postojowe na 50 m2 

”owierzchni uwytkowej; 
6) hotele, pensjonaty -1 miejsce postojowe na  

10 Jówek; 
7) obiekty sportowe ｦ 1 miejsce postojowe na  

30 uwytkowników jednocze`nie; 
8) domy kultury, `wietlice, kina, kluby, biblioteki ｦ  

1 miejsce ”ostojowe na 30 uwytkowników jednocze-

`nie; 
9) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie ｦ 1 miej-

sce postojowych na 300 m2”owierzchni uwytkowej; 

10) szkoJy, ｦ 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnio-

nych; 

11) zakJady ”rodukcyjne ｦ 2 miejsca postojowe na 

10 zatrudnionych; 

12) inna, niw ”owywsze, zabudowa usJugowa ｦ  

1 miejsce postojowe na 500 m2”owierzchni uwytkowejŁ 
3Ł Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy zgod-

nie z rysunkiem ”lanu, jeweli na rysunku ”lanu nie okre-

`la linii zabudowy obowiązuje: 
1) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych  

i lokalnych; 

2) 8 m od dróg zbiorczych; 
3) 10 m od dróg gJównych; 
4) 4 m od dróg wewnętrznych; 
5) do”uszcza się mniejsze odlegJo`ci linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu na terenach: 23MN, 29MN, 

31MN, 38MN, 35MN, 34MN, 38MU, 58MU, 61MU, 

65MU, 71MU, 1UP, 66MU, 9MN, 41MU, 42MU, 

1UP/MU, 35MU, 36MU; 

6) na terenie strefy konserwatorskiej linie zabudowy 

podlegają warunkom konserwatorskim 

dla budynków istniejących nies”eJniających ustalo-

nych linii zabudowy do”uszcza się remonty i rozbudo-

wy ”od warunkiem nie zbliwania budynku do drogiŁ 
 

RozdziaJ 3  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej 

 

§ 7Ł1Ł Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu  
w infrastrukturę techniczną: 

1) do”uszcza się na caJym terenie o”racowania pla-

nu realizacji sieci i urządzeL  infrastruktury technicznej;  

2) lokalizowanie w pasie drogowym urządzeL i 
obiektów niezwiązanych z gos”odarką drogową lub 
”otrzebami ruchu, mowe w szczególnie uzasadnionych 

wy”adkach, nastą”ić za zezwoleniem zarządcy drogi; 

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-

o”atrzenia w cie”Jo, wodę, gaz, energię elektryczną, 
sieć telekomunikacyjną, od”rowadzania `cieków oraz 
lokalizacji urządzeL technicznych na terenie objętym 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 22 – 1390 – Poz. 373 

 

planem wymagają uzyskania warunków technicznych 

od wJa`ciwych administratorów sieciŁ 
2. W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) zao”atrzenie dla celów bytowo - gospodarczych, 

”rzeciw”owarowych i grzewczych z istniejącej sieci 
wodociągowej; 

2) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwesto-

wania wedJug warunków technicznych uzgodnionych  

z administratorem; 

3) do”uszcza się na terenie o”racowania ”lanu reali-
zowanie kolektorów wodociągowych w tym dla obsJugi 
technologicznej Elektrowni Opole. 

3. W zakresie od”rowadzenia i oczyszczenia `cie-

ków bytowych, komunalnych, ”rzemysJowych ustala 
się: 

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych `cieków 
do gruntu, cieków ”owierzchniowych oraz wód ”od-

ziemnych; 

2) wymóg ”odczyszczania `cieków ”rzemysJowych, 

przed odprowadzeniem do kanalizacji gminnej, zgodnie 

z warunkami okre`lonymi ”rzez administratora sieci; 

3) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza 

się gromadzenie `cieków w bezod”Jywowych zbiorni-

kach. 

4. W zakresie od”rowadzenia wód deszczowych 
ustala się: 

1) do”uszcza się realizacje kanalizacji deszczowej na 
terenie opracowania; 

2) dopuszcza się roz”rowadzenie wód deszczowych 

”o terenie inwestora zgodnie z ”rze”isami szczególny-

mi; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych do 
cieków wód ”owierzchniowych, lokalną siecią kanaliza-

cyjną, na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę cieku 
oraz odprowadzenie wód o”adowych z dróg do rowów 
melioracyjnych. 

5. W zakresie zao”atrzenia w gaz do”uszcza się: 
1) zasilanie z sieci dystrybucyjnej `redniego i niskie-

go ci`nienia ”od warunkiem s”eJnienia warunków tech-

nicznych i ekonomicznych; 

2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ci`nie-

nia, której lokalizacje ”okazano na rysunku ”lanu sta-

nowi obszar, w którym ”rzedsiębiorstwo gazownicze 

jest u”rawnione do za”obiegania dziaJalno`ci mogącej 
mieć negatywny w”Jyw na jej trwaJo`ć i ”rawidJową 
eks”loatację; 

3) ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem 

sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdJuw strefy 
ochronnej, ”rzed wydaniem ”ozwolenia na budowę; 

4) dla strefy ochronnej gazociągu wysokiego  ci`nie-

nia ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) obowiązek za”ewnienia swobodnego dojazdu do 
sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego prze-

mieszczania się wzdJuw gazociągu, 

c) do”uszcza się lokalizację sieci ”odziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach 

okre`lonych przez zarządcę gazociągu, 
d) w ”asie 4 m (”o 2 m od osi gazociągu) obowiązu-

je: zakaz sadzenia drzew i krzewów, zagos”odarowanie 

zielenią niską, 

e) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci mogącej zagrozić 
trwaJo`ci gazociągu ”odczas eks”loatacji; 

5) dla nowo projektowanych lub modernizowanych 

dróg krzywujących się z gazociągiem wysokiego ci`nie-

nia s”osób zabez”ieczenia gazociągu oraz ”rojekt bu-

dowlany nalewy uzgadniać z zarządcą sieciŁ 
6. W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się za-

o”atrzenie w cie”Jo w o”arciu o:  
1) indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, 

energią elektryczną i innymi ”aliwami, niskoemisyjnymi; 
2) realizację zbiorowego systemu zao”atrzenia w 

cie”Jo o”artego na mowliwo`ciach technologicznych 
ślektrowni O”oleŁ Na terenie ”lanu do”uszcza się 
realizowanie kolektorów cie”Jowniczych, w tym 
”rzesyJowych do miasta O”olaŁ 

7. W zakresie zao”atrzenia w sieć telekomunikacyj-

ną ustala się rozbudowę kablowych linii telekomunika-

cyjnych po uzgodnieniu z administratorem. Dopuszcza 

się lokalizowanie masztów stacji bazowych telefonii 
komórkowej na terenach oznaczonych symbolem AG 

oraz na ”ozostaJych terenach stacji bazowych monto-

wanych na istniejących obiektach i budynkach. 

8. W zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) zao”atrzenie z istniejącej i ”lanowanej sieci elek-

troenergetycznej; 

2) rozbudowę sieci elektroenergetycznej wraz z nie-

zbędnymi urządzeniami technicznymi wedJug technicz-

nych warunków ”rzyJączenia, uzgodnionych z admini-

stratorem sieci; 

3) do”uszcza się na caJym terenie o”racowania loka-

lizacje stacji transformatorowych; 

4) wymaga się za”ewnienia dojazdu do istniejących  

i noworealizowanych stacji transformatorowych; 

5) przy lokalizowaniu stacji transformatorowych nie 

obowiązują ustalone ”lanem linie zabudowy; 
6) pod stacje transformatorowe na terenach inwe-

stora nalewy ”rzewidzieć tereny o minimalnej po-

wierzchni 6 x 4 m; 

7) wzdJuw linii na”owietrznych 15 kV ustala się za-

kaz lokalizowania nowej zabudowy i wysokich drzew  

w odlegJo`ci 8 m od osi linii, lokalizacja zabudowy mow-
liwa jest po przebudowaniu linii lub zmiany jej przebie-

gu, na warunkach zarządcy sieciŁ 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania od”adów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia staJych od”a-

dów bytowo - gospodarczych do szczelnych pojemni-

ków kontenerów zlokalizowanych ”rzy ”osesjach, ”rzy 
zapewnieniu ich systematycznego wywozu na gminne 

wysy”isko od”adów komunalnych; 
2) od”ady ”rzemysJowe, nalewy de”onować zgodnie 

z Planem Gospodarki Odpadami. 
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RozdziaJ 4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-

twa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury wspóJ-
czesnej 

 

§ 8Ł1Ł Prace budowlane prowadzone w bez”o`red-

niej blisko`ci istniejących stanowisk archeologicznego 

nalewy ”rowadzić ”od nadzorem archeologicznym po 

uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na ”race ”rzy zabytku i w jego otoczeniuŁ 
2. Stanowiska archeologiczne podlegające ochronie: 

1) punkt osadniczy ｦ epoka kamienia, cmentarzysko 

ciaJo”alne ｦ kultura Juwyska, IV - V okres e”oki brązu, 
punkt osadniczy ｦ okres w”Jywów rzymskich; 

2) grób ciaJo”alny ｦ XI - XIII wiek; 

3) osada ｦ III okres e”oki brązu, ”unkt osadniczy ｦ 

okres w”Jywów rzymskich, IV wiek nŁeŁ, ”unkt osadni-

czy - XI ｦ XIII wiek; 

4) osada - epoka kamienia; 

5) punkt osadniczy ｦ pradzieje; 

6) `lad osadniczy ｦ neolit; 

7) `lad osadniczy ｦ neolit; 

8) punkt osadniczy - epoka kamienia; 

9) cmentarzysko ciaJo”alne - kultura Juwycka; 
10) punkt osadniczy - e”oka brązu; 
11) punkt osadniczy - e”oka brązu; 
12) punkt osadniczy ｦ neolit, punkt osadniczy - kul-

tura Juwycka, e”oka brązu, ”unkt osadniczy - okres 

w”Jywów rzymskich, ”unkt osadniczy - wczesne `re-

dniowiecze, punkt osadniczy ｦ `redniowiecze; 
13) punkt osadniczy ｦ neolit; 

14) osada - kultura Juwycka, e”oka brązu, ”unkt 
osadniczy - ”óune `redniowiecze; 

15) punkt osadniczy ｦ neolit; 

16) osada - kultura Juwycka, e”oka brązu, osada - 

VIII ｦ X wiek; 

17) `lad osadniczy - epoka kamienia; 

18) osada - kultura Juwycka, e”oka brązu, ”unkt 
osadniczy - okres w”Jywów rzymskich; 

19) punkt osadniczy - okres w”Jywów rzymskich, 
punkt osadniczy - XIII wiek; 

20) osada - e”oka brązu; 
21) punkt osadniczy ｦ chronologia nieokre`lona; 
22) punkt osadniczy ｦ neolit; 

23) osada - X ｦ XII wiek; 

24) `lad osadniczy - kultura Juwycka, e”oka brązu; 
25) punkt osadniczy - ”óuny okres w”Jywów rzym-

skich, osada - VII ｦ VIII wiek, X ｦ XII wiek, punkt 

osadniczy - `redniowiecze, XIII wiek; 
26) punkt osadniczy - `redniowiecze, XIII wiek; 
27) osada - kultura ”rzeworska, okres w”Jywów 

rzymskich, osada ｦ chronologia nieokre`lona; 
28) osada - kultura Juwycka, e”oka brązu, osada ｦ 

`redniowiecze; 
29) punkt osadniczy ｦ chronologia nieokre`lona; 
30) `lad osadniczy - epoka kamienia, osada - XIV ｦ 

XV wiek, osada ｦ nieokre`lona; 
31) osada - XIII / XIV wiek, osada - XV ｦ XVI wiek; 

32) `lad osadniczy - epoka kamienia, osada - okres 

w”Jywów rzymskich, osada - wczesne `redniowiecze, 

osada - XIII ｦ XVI wiek; 

33) osada - I ｦ II okres brązu; 
34) osada - wczesne `redniowiecze; 
35) `lad osadniczy - epoka kamienia lub wczesna 

e”oka brązu; 
36) `lad osadniczy - okres w”Jywów rzymskich; 

37) `lad osadniczy - epoka kamienia; 

38) osada - kultura Juwycka, okres halsztacki, osada 

- okres w”Jywów rzymskich, ”unkt osadniczy - XIV ｦ 

XV wiek; 

39) punkt osadniczy - kultura Juwycka, osada ”ro-

dukcyjna - kultura ”rzeworska, ”óuny okres w”Jywów 
rzymskich, punkt osadniczy - ”óune `redniowiecze, 
pradzieje; 

40) punkt osadniczy ｦ neolit, osada - XIX ｦ XV 

wiek, pradzieje; 

41) punkt osadniczy - okres w”Jywów rzymskich, 
faza D, punkt osadniczy - ”óune `redniowiecze; 

42) punkt osadniczy - ”óuny okres w”Jywów rzym-

skich, punkt osadniczy - XV ｦ XVI wiek; 

43) punkt osadniczy ｦ chronologia nieokre`lona; 
44) punkt osadniczy - ”óune `redniowiecze; 
45) punkt osadniczy - XIV ｦ XV wiek; 

46) `lad osadniczy - kultura przeworska, okres 

w”Jywów rzymskich, faza Ś, ”unkt osadniczy - ”óune 

`redniowiecze; 

47) punkt osadniczy - XV ｦ XVI wiek; 

48) punkt osadniczy ｦ `redniowiecze; 
49) punkt osadniczy - chronologia nieokre`lona; 
50) punkt osadniczy - chronologia nieokre`lona; 
51) osada - XIV wiek; 

52) `lad osadniczy - X ｦ XI wiek, `lad osadniczy - 
XIII ｦ XIV wiek; 

53) punkt osadniczy - chronologia nieokre`lona; 
54) punkt osadniczy - XIV ｦ XV wiek; 

55) punkt osadniczy ｦ nowowytny; 
56) cmentarzysko rzędowe - XII ｦ XIII wiek. 

3. Ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 

Konserwatorem źabytków w O”olu, wszelkich zamie-

rzeL inwestycyjnych, modernizacji oraz adaptacji reali-

zowanych w nastę”ujących obiektach w”isanych do 

rejestru zabytków oraz w ich bez”o`rednim otoczeniu: 
1) ko`cióJ ”arafialny norbertanek ”ŁwŁ _wŁ Norberta 

(w”isany do rejestru zabytków - nr 762/64); 

2) dom zakonnic norbertanek (wpisany do rejestru 

zabytków - nr 762/64); 

3) obiekty objęte gminną ewidencją zabytków; 
4) ”raJatura w zes”ole klasztoru norbertanek; 
5) plebania; 

6) ogrodzenie, baszta i brama w zespole klasztornym 

norbertanek; 

7) cmentarz katolicki; 

8) dworzec kolejowy PKP; 

9) mJyn ”rzy ulŁ JagieJJy 7; 
10) dom przy ul. Studzienna 1; 

11) dom ”rzy ulŁ Ko`nego 1; 
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12) wolnostojące ka”liczki i rzeuby zlokalizowane na 
terenie objętym niniejszym ”lanemŁ 

4Ł Śla obiektów w”isanych do rejestru zabytków 
ustala się: 

1) ustala się ”riorytet wymagaL i ustaleL konserwa-

torskich nad względami wynikającymi z dziaJalno`ci 
inwestycyjnej; 

2) dąwenie do ”eJnej rewaloryzacji zabytków; 
3) wszelkie dziaJania ”odejmowane ”rzy zabytkach 

wymagają ”isemnego ”ozwolenia wJa`ciwego woje-

wódzkiego konserwatora zabytkówŁ 
5Ł Ustala się ochronę nastę”ujących obiektów uję-

tych w ewidencji zabytków: 
1) Krzyw - ul. Chopina; 

2) źabudowania mJyna - ulŁ JagieJJy 7; 
3) Figura `wŁ Jana Ne”omucena - ”rzed ”osesją  

ulŁ JagieJJy 3; 
4) Ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ _wŁ Norberta - Plac Klasz-

torny 3; 

5) Budynek plebani - Plac Klasztorny 3; 

6) Kapliczka Matki Boskiej - Plac Klasztorny; 

7) PraJatura w zes”ole klasztoru norbertanek - Plac 

Klasztorny; 

8) Ogrodzenie, baszta i brama w zespole klasztor-

nym; 

9) Cmentarz parafialny - ul. Sobieskiego; 

10) Dworzec kolejowy - ul. Dworcowa; 

11) Zabudowania gospodarcze - ulŁ Wolno`ci 21; 

12) Kapliczka Matki Boskiej - ulŁ Wolno`ci 21; 
13) Krzyw - ulŁ Krzywowa i Wolno`ci; 
14) Budynek mieszkalny - ul. Studzienna 1; 

15) Kapliczka - ulŁ Wolno`ci 59; 
16) Kapliczka - ulŁ Wolno`ci 87; 
17) Ka”liczka NSPJ i MB Częstochowskiej - ul. Wol-

no`ci 95; 
18) Figura `wŁ Jana Ne”omucena - ul. Sobieskiego; 

19) Ka”liczka `wŁ Barbary - skrzywowanie: Studzien-

na/Stawowa; 

20) Kapliczka NSPJ - ulŁ Krzywowa 8Ł 
6Ł Śla obiektów ujętych w ewidencji zabytków 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) nalewy zachować ich bryJę, ksztaJt i geometrie da-

chu oraz zastosowane  tradycyjne materiaJy budowla-

ne; 

2) nalewy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach 

odtworzyć historyczny detal architektoniczny; 
3) nalewy zachować ksztaJt, rozmiary i rozmieszcze-

nie  otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem bu-

dynku; 

4) nalewy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolar-

kę drzwi i okien; 
5) w ”rzy”adku konieczno`ci ”rzebicia nowych 

otworów, nalewy je zharmonizować z zabytkową ele-

wacją budynku; 

6) nalewy chronić zachowany ukJad i wystrój wnętrz 
oraz dąwyć do jego odtworzenia w tych ”rzypadkach, 

gdy ulegJ niekorzystnym zmianom; 

7) wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązują-
cej do stosowanej w ”rzeszJo`ci; 

8) elementy napowierzchniowe instalacji technicz-

nych nalewy ”rojektować i montować z zachowaniem 
warto`ci zabytkowych obiektówŁ 

7. W strefie ochrony konserwatorskiej, oznaczonej 

na rysunku ”lanu a obejmującej zes”óJ klasztorny wraz 
z otoczeniem oraz cmentarz ustala się: 

1) ”ierwszeLstwo wymagaL konserwatorskich nad 
wszelką ”rowadzoną ws”óJcze`nie dziaJalno`cią inwe-

stycyjną, gos”odarczą i usJugową; 
2) zachowanie historyczny ukJadu ”rzestrzennego, 

tjŁ roz”lanowania dróg, ulic, ”laców, linii zabudowy, 
kom”ozycji wnętrz urbanistycznych i kom”ozycji ziele-

ni; 

3) nalewy dąwyć do utrzymania historycznych ”odzia-

Jów  wJasno`ciowych i s”osobu uwytkowania  gruntów; 
4) nalewy stosować  historyczny rodzaj pokrycia da-

chowego (dachówka, Ju”ek, gont); w obiektach histo-

rycznych, które ”osiadaJy inne ”okrycie niw ceramiczne 

nalewy stosować ”okrycie historyczne wJa`ciwe dla 
danego obiektu; 

5) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytu-

acji, skali, bryJy, ”odziaJów architektonicznych, ”ro”or-

cji ”owierzchni muru i otworów oraz nawiązanie for-

mami ws”óJczesnymi do zabudowy historycznej; 

6) ustala się obowiązek konserwacji zachowanych 
gJównych elementów ukJadu ”rzestrzennego, szczegól-

nie: ”osadzek, `cian (zabudowa, zieleL) i elewacji oraz 
dąwenie w miarę mowliwo`ci do usunięcia elementów 
uznanych za znieksztaJcające zaJowenie historyczne  

i odtworzenie elementów zniszczonych w o”arciu  
o szczegóJowe warunki okre`lane kawdorazowo przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
7) do”uszcza się usunięcie lub ”rzebudowę obiek-

tów dysharmonizujących ”rzestrzeL zabytkową; 
8) ustala się wymóg konsultowania i uzyskania 

uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wszelkich zmian i ”odziaJów nieruchomo`ci oraz ”rze-

budowy, rozbudowy i remontów wszystkich obiektów 
będących w strefie, a takwe uzgadniania wszelkich za-

mierzeL inwestycyjnych na tym obszarze. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody oraz sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów 

 

§ 9Ł1Ł Na terenie objętym o”racowaniem ”lanu usta-

la się obowiązek za”ewnienia funkcjonowania istnieją-
cej sieci drenarskiej i melioracyjnej, w tym ustala się 
wykonanie prze”ustów ”od drogą w miejscach ”rze-

rwania tej sieci. 
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2Ł Ustala się obszary zagrowone zalewaniem wód 
powodziowych, wyznaczone na rysunku planu (zasięg 
wody Q1 i10%), w którym zabrania się: 

1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

wymagających s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko; 

2) gromadzenia `cieków, odchodów zwierzęcych, 
`rodków chemicznych, a takwe innych materiaJów, któ-
re mogą zanieczy`cić wody; 

3) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów i ich skJadowaniaŁ 
3Ł Na terenie o”racowania ”lanu do”uszcza się mo-

dernizacje istniejących waJów ”rzeciw”owodziowych 

oraz realizacje nowych obwaJowaL ”rzeciw”owodzio-

wych rzeki Odry i MaJej PanwiŁ  
4Ł WzdJuw cieków wodnych ustala się obowiązek 

zachowania 3 metrów strefy wolnej od zainwestowania 

i zieleni wysokiej w celu za”ewnienia mowliwo`ci za-

”ewnienia ”rac konserwacyjnych od”owiednim sJuw-
bom melioracyjnym. 

5Ł Na terenie objętym ”lanem obowiązują ogranicze-

nia ochrony `rodowiska w związku  z  wystę”owaniem 

GJównych źbiorników Wód Podziemnych nr 323 
"Subzbiornik rzeki Stobrawa", nr 335 "Krapkowice - 

Strzelce O”olskie" oraz nr 336 ｭNiecka O”olskaｬŁ 
6Ł Od granic cmentarza obowiązuje strefa ochrony 

sanitarnej cmentarzy: 

1) w granicach strefy obowiązuje zakaz lokalizowa-

nia w obszarze strefy nowej zabudowy mieszkaniowej, 

zakJadów ”rodukujących artykuJów wywno`ciowych, 
zakJadów wywienia zbiorowego bądu zakJadów ”rze-

chowujących artykuJy wywno`ci oraz studzien, uródeJ  
i strumieni, sJuwących do czer”ania wody do picia  

i potrzeb gospodarczych; 

2) na terenie w odlegJo`ci do 150 m od granicy 
cmentarza obowiązuje zao”atrywanie budynków w 
wodę z sieci wodociągowej; 

3) na terenie w odlegJo`ci 500 m obowiązuję zakaz 

lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników 
wodnych, sJuwących jako uródJo zao”atrzenia sieci wo-

dociągowej w wodę do ”icia i ”otrzeb gospodarczych. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady i warunki podziaJu terenów na dziaJki bu-

dowlane 

 

§ 10Ł1Ł Ustala się minimalne szeroko`ci frontu 
dziaJki budowlanej: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem: MN, MU, U, 

U/MU, RM, MN/RM, UT, UP, UT/MU UO, UZ, KS/U -  

18 m, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem: AG, P- 25 m. 

2Ł Ustala się minimalne ”owierzchnie nowo wydzie-

lanych dziaJek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem: MN, MU, U, 

U/MU, RM, MN/RM, UT, UP, UT/MU UO, UZ, KS/U: 

a) dla budynków wolnostojących - 600 m2, 

b) dla budynków bliuniaczych - 350 m2; 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem:  

        AG, P = 2000 m2; 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem  

        P =1000 m2. 

3. Dla zabudowy w terenach oznaczonych symbo-

lami od 1MU do 17 MU, nie obowiązują ”rze”isy ust. 1 

i 2, ustala się dla nich: 
a) minimalne ”owierzchnie dziaJek  500 m2 dla bu-

dynków wolnostojących, 
b) minimalne ”owierzchnie dziaJek 350 m2 dla bu-

dynków bliuniaczych, 
c) minimalny front dziaJki budowlanej 16 mŁ 
4Ł Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz  

w celu wytyczenia dróg, ciągów ”ieszych, rowero-

wych, miejsc ”ostojowych do”uszcza się wydzielenie 
dziaJek o mniejszych wielko`ciach i na warunkach wy-

nikających z ”rze”isów odrębnych. 

5Ł ŚziaJki istniejące nies”eJniające ww. podanych 

”arametrów do”uszcza się do uwytkowania na cel 
zgodnie z przepisami planu. 

6Ł Śo”uszcza się ”odziaJ istniejących dziaJek o fron-

tach mniejszych niw ustalone ”owywej, ”od warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni dziaJkiŁ 
 

RozdziaJ 7 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

 

§ 11Ł W zabudowie istniejącej do”uszcza się: 
1) odstę”stwa od ustalonych ”oniwej warunków za-

budowy, wskaunika zabudowy i ”owierzchni biologicz-

nie czynnej dla zabudowy istniejącej nies”eJniającej 

ustalonych warunków zabudowy; 
2) na istniejących dziaJkach nies”eJniających mini-

malnych ”arametrów do”uszcza się usytuowanie bu-

dynków ”rzy granicy dziaJki zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi; 

3)  zachowanie istniejącej wysoko`ci i geometrii da-

chu dla remontowanej i rozbudowywanej zabudowy 

istniejącej. 

 

§ 12Ł 1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 1U 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa mieszkaniowa dla wJa`cicieli lub za-

rządców obiektów usJugowych, 
c) tereny obsJugi komunikacji samochodowej, obsJu-

gi ”odrównych, stacje ”aliw; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
12 m do okapu dachu, 
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  80 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

10 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa mieszkaniowa dla wJa`cicieli lub za-

rządców obiektów usJugowych,  
c) zabudowa zagrodowa i produkcji rolniczej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
12 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  80 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

10 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie, dwuspadowe i wielospadowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 m, 

g) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 
przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty. 

3Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 3U do 

13U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa mieszkaniowa dla wJa`cicieli lub za-

rządców obiektów usJugowych;  
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

20 % powierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  

e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 14U ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, parkin-

gi, 

b) zabudowa mieszkaniowa dla wJa`cicieli lub za-

rządców obiektów usJugowych;  
3) do”uszcza się wydzielenie na terenie drogi dojaz-

dowej oraz ”rzeznaczenie caJego terenu na ”arking; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

20 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
5Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 15U do 

17U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

20 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
6Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1U/MU, 

2U/MU ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej i mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
14 do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  80 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

10 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 20 m, 
g) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, 

suwnice. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 3U/MU ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usJugowej i mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
12 do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  60 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielospadowe o 

spadkach do 50°,  
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
8Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1AG do 

4AG ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny aktywno`ci 

gospodarczych; 

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się wszelką dziaJalno`ć ”rodukcyjną, usJugową, skJa-

dowo-magazynową, ”rzetwórstwa rolno - s”owywczego, 

wielko”owierzchniowe tereny hurtu wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje 

nadziemne, nie więcej niw 18 m do oka”u dachu, 
b) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, 

suwnice, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 % po-

wierzchni terenu,  

d) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynne-

go: 10 % powierzchni terenu, 

e) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 
spadkach do 50°,  

g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
h) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ws”ólnych te-

renów ”arkingowych (”arkingi strategiczne) dla kilku 
”odmiotów gos”odarczych, za zgodą wJadających tere-

nami ich ”rzyszJej lokalizacji, 
i) do”uszcza się w”rowadzanie wielkogabarytowych 

elementów i instalacji reklamowych, nie wywszych niw 
20 m, 

j) do”uszcza się lokalizację utwardzonych ”arkin-

gów, urządzeL infrastruktury technicznej, zieleni urzą-
dzonej niskiej, w strefie ”omiędzy linią rozgraniczającą 
drogi a nie”rzekraczalną linią zabudowyŁ 

9Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1P, 2P 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

produkcyjnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) tereny komunikacji samochodowej i kolejowej, 

węzJa komunikacyjnego, kolejowego bocznic kolejo-

wych, do”uszcza się ”rzeznaczanie na ten cel caJego 
terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na, zieleL izolacyjna i ozdobna, zabudowa usJugowa; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, nie więcej niw 14 m do oka”u dachu, 
b) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, 

suwnice, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 % po-

wierzchni dziaJek,  
d) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynne-

go: 10 % ”owierzchni dziaJek, 
e) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
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g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
10Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 3P do 

5P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

produkcyjnej; 

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się tereny zabudowy ”rodukcyjnej, baz, skJadów  
i magazynów, usJugi handlu hurtowego; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa usJugowa; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, nie więcej niw 14 m do oka”u dachu, 
b) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, 

suwnice. 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 % po-

wierzchni dziaJek,  
d) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynne-

go: 10 % ”owierzchni dziaJek 

e) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 
spadkach do 50°,  

f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 20 mŁ 
11Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1MN 

do 8MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) usJugi z zakazem lokalizowania stacji ”aliw, baz 

trans”ortowych i s”edycyjnych, oraz ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko wy-

magających s”orządzenia ra”ortu zgodnie z ”rze”isami 

szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej, 

c) zabudowa zagrodowa, gospodarczą i inwentarską 
związana z ”rodukcją rolną, 

d) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem za-

budowy szklarniowej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze uwytkowe, nie więcej niw  
8 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie wolnostojącej lub bliuniaczej, 
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 10 mŁ 
12Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 9MN 

do 76MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) usJugi z zakazem lokalizowania stacji ”aliw, baz 

trans”ortowych i s”edycyjnych, oraz ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko wy-

magających s”orządzenia ra”ortu zgodnie z ”rze”isami 

szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej nie zajmujące więcej niw 30% ”o-

wierzchni uwytkowej zabudowy ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego, 

c) zabudowa zagrodowa jako kontynuacja istnieją-
cego ”rzeznaczenia, uwytkowanie istniejących budyn-

ków i obiektów; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw  
8 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
e) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
f) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie wolnostojącej lub bliuniaczej, 
g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 

h) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 10 mŁ 
13Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1RM 

do 6RM ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

zagrodowej; 

2) w zakresie przeznaczenia odstawowego dopusz-

cza się zabudowę mieszkaniową, zagrodową, gos”o-

darczą i inwentarską  związana z ”rodukcją rolną; 
3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
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b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem za-

budowy szklarniowej; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw  
8 m do okapu dachu, 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy:  50 % po-

wierzchni dziaJek,  
b) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynne-

go: 40 % ”owierzchni dziaJek, 
c) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
d) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
e) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
14. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MU 

do 17MU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się realizowanie, budynków mieszkaniowych, usJu-

gowych, mieszkaniowo ｦ usJugowych lub zes”oJów 
tych budynków; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa zagrodowa; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % po-

wierzchni dziaJek, 
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % powierzchni dziaJek, 
d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie bliuniaczej lub wolnostojącej, 
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
5) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw oraz ”rzed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

15Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 18MU 

do 21MU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się realizowanie, budynków mieszkaniowych, usJu-

gowych lub mieszkaniowo ｦ usJugowych lub zes”oJów 
tych budynków; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa zagrodowa jako kontynuacja istnieją-

cego ”rzeznaczenia, uwytkowanie istniejących budyn-

ków i obiektów; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m licząc do oka”u dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie bliuniaczej lub wolnostojącej, 

f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
5) zakazuje się lokalizowania stacji paliw oraz przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

16Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 22MU 

do 58MU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się realizowanie, budynków mieszkaniowych, usJu-

gowych lub mieszkaniowo ｦ usJugowych lub zes”oJów 
tych budynków; 

3) przeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa zagrodowa jako kontynuacja istnieją-

cego ”rzeznaczenie, uwytkowanie istniejących budyn-

ków i obiektów, 
c) zabudowa wielorodzinna niskiej intensywno`ci do 

6 mieszkaL w budynku; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m licząc do oka”u dachu, 
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednospadowe, 

e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie bliuniaczej lub wolnostojącej, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, 
g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 

h) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
5) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw oraz ”rzed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

17Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 59MU 

do 72MU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się realizowanie, budynków mieszkaniowych, usJu-

gowych lub mieszkaniowo ｦ usJugowych lub zes”oJów 
tych budynków; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 

b) zabudowa zagrodowa; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m licząc do oka”u dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednospadowe, 

e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie bliuniaczej lub wolnostojącej, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, 
g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 

h) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
5) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw oraz ”rzed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie z ”rzepi-

sami szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 73MU ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się realizowanie, budynków mieszkaniowych, usJu-

gowych lub mieszkaniowo ｦ usJugowych lub zes”oJów 
tych budynków; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa zagrodowa, produkcji rolniczej, szklar-

niowa; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m licząc do oka”u dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 30 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednospadowe, 

e) budynki przeznaczenia podstawowego w zabu-

dowie bliuniaczej lub wolnostojącej, 
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
5) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw oraz ”rzedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko 

wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej. 

19Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1MW, 

2MW, 3MW ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zabudowa garawowa, 

infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL izola-

cyjna i ozdobna, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) usJugi zajmujące nie więcej niw 30 % terenu; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej 
niw 15 m  do kalenicy dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

25 % ”owierzchni dziaJek, 
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d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 20 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów f) ”rzeby-

wających czasowo lub okresowo, 

g) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 m; 
4) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw oraz ”rzed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgodnie  
z przepisami szczególnymi, za wyjątkiem sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 4MW ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zabudowa garawowa, 

infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL izola-

cyjna i ozdobna, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) usJugi zajmujące nie więcej niw 30 % terenu; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw 
10 m  do okapu dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

25 % powierzchni dziaJek, 
d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 20 do 50°, dla budynków urządzeL towarzyszących 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe, 
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 10 m; 
4) zakazuje się lokalizowania stacji ”aliw  oraz 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko wymagających s”orządzenia ra”ortu zgod-

nie z ”rze”isami szczególnymi, za wyjątkiem sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej. 

21Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1UP do 

3UP ustala się 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug pu-

blicznych na wydzielonych dziaJkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, w zakresie których do”uszcza się usJugi 
o`wiaty, zdrowia, kultury, administracji, o”ieki s”oJecz-

nej, s”ortu i rekreacji, turystyki oraz inne sJuwące reali-
zacji celów ”ublicznych; 

2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-

cych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 
usJugowej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązujący-

mi ”rze”isami szczególnymi, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne usJu-

gi o charakterze ogólnodostę”nym i komunalne lokale 
mieszkalne  z zastrzeweniem zgodno`ci nowych funkcji 
z wymogami obowiązujących ”rze”isów szczególnych; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne prywatne, miejsca parkingowe,  

b) infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze  

i garawowe, 
c) obiekty s”ortowe, ”lace zabaw, obiekty maJej ar-

chitektury,  

d) zieleL urządzona, 
e) usJugi; 
4) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 
4 kondygnacji nadziemnych w tym ”oddasze uwytko-

we, lecz nie więcej niw 12 m do oka”u dachu,  
b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę (w 

tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, ”ar-

kingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dzia-

Jek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) ustala się stosowanie w ”oJaci dachowych do  
60°, w ukJadzie symetrycznym, do”uszcza się dachy 
wielos”adowe i ”JaskieŁ 

22. Dla terenu oznaczonego symbolem 4UP ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug pu-

blicznych, na wydzielonych dziaJkach wraz z zielenią 
towarzyszącą, w zakresie których do”uszcza się usJugi 
o`wiaty, zdrowia, kultury, administracji, o”ieki s”oJecz-

nej, s”ortu i rekreacji, turystyki oraz inne sJuwące reali-

zacji celów ”ublicznych; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-

cych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 
usJugowej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązujący-

mi przepisami szczególnymi, 
b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne usJu-

gi o charakterze ogólnodostę”nym, z zastrzeweniem 

zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
”rze”isów szczególnych; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne prywatne, miejsca parkingowe, parkingi,  

b) infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze  

i garawowe, 
c) obiekty s”ortowe, ”lace zabaw, obiekty maJej ar-

chitektury,  

d) zabudowa mieszkaniowa; 

4) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-
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wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 
3 kondygnacji nadziemnych w tym ”oddasze uwytko-

we, lecz nie więcej niw 10 m do oka”u dachu,  
b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę  

(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni 

dziaJek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) ustala się stosowanie w ”oJaci dachowych do  
60°, w ukJadzie symetrycznym, do”uszcza się dachy 
wielospadowe i ”JaskieŁ 

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UP/MU 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug pu-

blicznych i zabudowy mieszkaniowo - usJugowej na 

wydzielonych dziaJkach wraz z zielenią towarzyszącą; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się  budynki usJugowe, mieszkaniowe, lub miesz-

kaniowo ｦ usJugowe; 
3) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-

cych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 
usJugowej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązujący-

mi ”rze”isami szczególnymi, 
b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne usJu-

gi publiczne i komunalne lokale mieszkalne  z zastrze-

weniem zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obo-

wiązujących ”rze”isów szczególnych; 
4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura tech-

niczna, obiekty gos”odarcze i garawowe, 
b) obiekty s”ortowe, ”lace zabaw, obiekty maJej ar-

chitektury,  

c) zieleL urządzona, 
d) usJugi; 
5) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
6) obiekt zabytkowy ｦ ustala się jego rewaloryzacje, 

”rzywrócenie walorów architektonicznych i zabytko-

wych; 

7) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nad-

ziemnych w tym ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej 
niw 10 m do oka”u dachu,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  80 % po-

wierzchni dziaJek,  

c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

10 % ”owierzchni dziaJek, 
d) ustala się stosowanie w ”oJaci dachowych do  

60°, w ukJadzie symetrycznym, do”uszcza się dachy 
wielos”adowe i ”Jaskie. 

24. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UT ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny usJug tury-

styki, obejmujące: maJe hotele, ”ensjonaty, o`rodki 
wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiek-

ty związane z obsJugą ruchu turystycznego; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa ｦ jako lokale wJa`cicieli 

lub zarządców obiektów usJugowych, 
b) usJugi handlu, gastronomii,  
c) obiekty sportowe,  

d) zieleL urządzona, 

e) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-
ne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, 

obiekty gos”odarcze i garawowe; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
b) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów kubaturowych o lekkiej konstrukcji Jatwej do de-

montawu, 
c) do”uszcza się sytuowanie elementów reklamo-

wych; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nad-

ziemnych w tym ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej 
niw 10 m do oka”u dachu,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  60 % po-

wierzchni dziaJek,  
minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % ”owierzchni dziaJek, 
c) ustala się s”adki ”oJaci dachowych od 30 do 60°, 

w ukJadzie symetrycznym, do”uszcza się dachy wielo-

s”adowe, w ”arterowej zabudowie garawowej gos”o-

darczej i usJugowej do”uszcza się dachy ”Jaskie i jed-

nospadowe. 

25Ł Śla terenów oznaczonych symbolami  2UT, 3UT 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny usJug tury-

styki obejmujące: obiekty związane z obsJugą ruchu 
turystycznego wodnego, ”rzystaL wodna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty sportowe,  

b) zieleL urządzona, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, 
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d) obiekty i urządzenia ochrony ”rzeciw”owodzio-

wej, waJy ”rzeciw”owodziowe; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
b) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów kubaturowych o lekkiej konstrukcji Jatwej do de-

montawu, 
c) do”uszcza się sytuowanie elementów reklamo-

wych; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 1 kondygnacji,  
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  60 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % ”owierzchni dziaJek, 
d) ustala się s”adki ”oJaci dachowych do 60°, do-

”uszcza się dachy dwus”adowe, wielos”adowe, ”Ja-

skie i jednospadowe. 

26. Dla terenu oznaczonego symbolem  1UT/MU  

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny usJug tury-

styki i zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej, obejmu-

jące: hotele, ”ensjonaty, o`rodki wy”oczynkowe, oraz 
obiekty i usJugi  związane z obsJugą ruchu turystyczne-

go, budynki mieszkaniowe, mieszkaniowo ｦ usJugowe; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) obiekty sportowe,  

b) zieleL urządzona, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, 

obiekty gos”odarcze i garawowe; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
b) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów kubaturowych o lekkiej konstrukcji Jatwej do de-

montawu, 
c) do”uszcza się sytuowanie w obrębie  elementów 

reklamowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami 

szczególnymi; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 5 kondygnacji nad-

ziemnych w tym ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej 
niw 16 m licząc do oka”u dachu,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % po-

wierzchni terenu,  

c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % powierzchni terenu, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w moder-

nizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkal-

nych ”oJaci dachowych do 60°, w ukJadzie symetrycz-

nym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, ”Jaskie i jedno-

spadowe. 

27. Dla terenu oznaczonego symbolem  1UO ustala 

się 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug o`wia-

ty na wydzielonych dziaJkach wraz z zielenią towarzy-

szącą; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-

cych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 
usJugowej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązujący-

mi ”rze”isami szczególnymi, 
b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne usJu-

gi publiczne i komunalne lokale mieszkalne  z zastrze-

weniem zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obo-

wiązujących ”rze”isów szczególnych; 
3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne prywatne, miejsca parkingowe,  

b) infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze  

i garawowe, 
c) obiekty s”ortowe, ”lace zabaw, obiekty maJej ar-

chitektury,  

d) zieleL urządzona; 
4) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 4 kondygnacji nad-

ziemnych w tym ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej 
niw 12 m do oka”u dachu,  

b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, ”ar-

kingi i tarasy) maksymalnie do 70 % powierzchni dzia-

Jek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) ustala się stosowanie w ”oJaci dachowych do  
60°, w ukJadzie symetrycznym, do”uszcza się dachy 
wielospadowe i ”JaskieŁ 

28. Dla terenu oznaczonego symbolem  1UZ ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug zdro-

wia na wydzielonych dziaJkach wraz z zielenią towarzy-

szącą; 
2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-

cych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 
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usJugowej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązujący-

mi ”rze”isami szczególnymi, 
b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne usJu-

gi publiczne i komunalne lokale mieszkalne  z zastrze-

weniem zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obo-

wiązujących ”rze”isów szczególnych; 
3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrz-

ne prywatne, miejsca parkingowe,  

b) infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze  

i garawowe, 
c) obiekty sportowe, ”lace zabaw, obiekty maJej ar-

chitektury,  

d) zieleL urządzona; 
4) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra-

”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 4 kondygnacji nad-

ziemnych w tym poddasze uwytkowe, lecz nie więcej 
niw 14 m do oka”u dachu,  

b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, ”ar-

kingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dzia-

Jek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w no-

wo”rojektowanych budynkach mieszkalnych ”oJaci 
dachowych do  60°, w ukJadzie symetrycznym, do-

”uszcza się dachy wielos”adoweŁ 
29Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1US do 

3US ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usJug sportu  

i rekreacji; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) usJugi gastronomii i handlu niezajmujące więcej 

niw 20 % terenu; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 
12 m licząc do oka”u, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  30 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

60 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe  

o spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 

30Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1US/U, 

2US/U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usJug sportu  

i rekreacji oraz usJug; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) usJugi ”ubliczne, 
c) usJugi i obiekty związane z turystyką i rekreacją 

wodną, ”rzystaL rzeczna;  
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 
12 m licząc do oka”u, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

60 % ”owierzchni dziaJek 

d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o s”ad-

kach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
31Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1US/ZP, 

2US/ZP ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usJug sportu  

i rekreacji, zieleni parkowej, skwery; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, 

b) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo ｦ jezdne, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) obiekty sportu i rekreacji, 

e) obiekty maJej architektury i zbiorniki wodne, 
f) place zabaw; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 
12 m licząc do oka”u, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  30 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

60 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o s”ad-

kach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
32. Dla terenu oznaczonego symbolem 1K/UP ustala 

się 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny  infrastruktury 

technicznej ｦ obsJugi kanalizacji sanitarnej z dopusz-

czeniem przeksztaJceL na tereny usJug publicznych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
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a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, 

b) usJugi turystyki, s”ortu i rekreacji, 
c) ”rzekauniki telekomunikacji i teletransmisji, wy-

Jącznie na montowane na budynkach, zakazuje się loka-

lizowania nowych wolnostojących masztów; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze uwytkowe, nie więcej niw 
12 m licząc do oka”u dachu, dla obiektów technolo-

gicznych oraz obiektów budowlanych ty”u kominy, 

maszty ustalone maksymalne wysoko`ci nie obowiązu-

ją, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

20 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie wJa-

sno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów ”rzebywa-

jących czasowo lub okresowo, 
f) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
33. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UKs/UP 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących 

obiektów sakralnych i usJug publicznych, wraz zabu-

dowa towarzysząca usJug o`wiaty, zdrowia i ”omocy 
socjalnej; 

2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: remonty  
i rozbudowa istniejących obiektów, z zachowaniem 
obecnej formy architektonicznej i skali zabudowy; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: obiekty gospo-

darcze, drogi wewnętrzne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
b) obiekty maJej architektury,  
c) zieleL urządzona, 
d) lokale mieszkalne, usJugi o`wiaty zdrowia, o”ieki 

s”oJecznej, 
e) obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte 

ochroną konserwatorską oraz strefą ochrony konserwa-

torskiej dla której ”lan ustala dodatkowe ograniczenia, 

lokalizacja nowej zabudowy wyJącznie za zgodą woje-

wódzkiego konserwatora zabytków, 
f) do”uszcza się lokalizację stacji ”rzekaunikowych 

telefonii komórkowych ”o u”rzednim uzyskaniu zgody 

konserwatora zabytkówŁ 
34. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UKs/UP/ZP 

ustala się 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących 

obiektów sakralnych, usJug publicznych i pomocy so-

cjalnej, zieleni urządzonej, parkowej, sadów i ogrodów; 

2) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 

a) remonty i rozbudowa istniejących obiektów, z za-

chowaniem obecnej formy architektonicznej i skali za-

budowy,  

b) lokalizowanie nowej zabudowy w uzgodnieniu  

z konserwatorem zabytków; 
3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: obiekty gos”o-

darcze, drogi wewnętrzne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
b) obiekty maJej architektury,  
c) obiekty mieszkalne; 

4) obiekty w”isane do rejestru zabytków objęte 
ochroną konserwatorską oraz strefą ochrony konserwa-

torskiej dla której ”lan ustala dodatkowe ograniczenia; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji ”rzekaunikowych 

telefonii komórkowych ”o u”rzednim uzyskaniu zgody 

konserwatora zabytkówŁ 
35Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1KS do 

4KS ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsJugi ko-

munikacji samochodowej ｦ parkingi,  z zakazem lokali-

zacji stacji paliw; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) obiekty administracyjne i usJugowe nie zajmujące 

więcej niw 20 % terenu, 
c) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
36. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KS ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsJugi ko-

munikacji samochodowej ｦ parkingi, przystanki komu-

nikacji zbiorowej z zakazem lokalizacji stacji paliw; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

3) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i insta-

lacji reklamowych, nie wywszych niw 12 mŁ 
37. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KS/U ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsJugi ko-

munikacji samochodowej i usJug w tym stacja paliw, 
obiekty obsJugi ”odrównych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, 

b) infrastruktura techniczna i komutacyjna, 

c) usJugi gastronomii, handlu i turystyki; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw  
6 m licząc do oka”u dachu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  40 % po-

wierzchni terenu,  

c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

30 % ”owierzchni dziaJek, 
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d) dachy ”Jaskie, dwus”adowe i wielos”adowe o 
spadkach do 50°, 

e) do”uszcza się w”rowadzanie elementów i instala-

cji reklamowych, nie wywszych niw 16 mŁ 
38Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1Kp do 

3Kp ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny  infrastruktu-

ry technicznej ｦ obsJugi kanalizacji sanitarnej, prze-

pompownie; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, infrastruktura komunikacyjne, drogi wewnętrzne  
i dojazdowe, 

b) inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

39. Dla terenu oznaczonego symbolem 1W ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny  infrastruktu-

ry technicznej zaopatrzenia w wodę, ujęcie wód tech-

nologicznych Elektrowni Opole; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) zabudowa produkcyjna, 

e) urządzenia i obiekty ochrony przeciwpowodzio-

wej; 

3) uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

40Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 2W, 3W 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny  infrastruktury 

technicznej zao”atrzenia w wodę; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, 

b) drogi wewnętrzne i towarzysząca infrastruktura 
techniczna; 

3) uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

41. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny cmentarzy  

i usJug sakralnych ｦ cmentarz czynny wraz z rezerwą 
”od ich rozbudowę; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia towarzy-

szące, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleL 
izolacyjna i ozdobna; 

3) do”uszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogro-

dzeniem ”eJnym o wysoko`ci nie”rzekraczającej 1,6 mŁ; 
4) teren podlega ochronie konserwatorskiej, w gra-

nicach zgodnie z rysunkiem planu. 

42. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZI/KD usta-

la się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izola-

cyjnej, tereny węzJa komunikacyjnego; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo ｦ jezdne, 

b) infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem 
obiektów ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 

43. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZI ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izola-

cyjnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) parking, 

b) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo ｦ jezdne, 

c) infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem 
obiektów ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 

44Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 2ZI do 

7ZI ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izola-

cyjnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo ｦ jezdne, 

b) infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem 
obiektów ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 

45Ł Śla terenów oznaczonych symbolami  od 1R do 

10R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny gruntów rol-

nych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) infrastruktura techniczna, 

b) ogrodnictwo i sadownictwo, 

c) drogi trans”ortu rolnego i urządzenia melioracji 
wodnej, 

d) zbiorniki wodne, których realizacja nie w”Jynie 
niekorzystnie na stosunki gruntowo - wodne obszarów 
przylegJych, 

e) zalesienie i zadrzewienie terenu; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenuŁ 
46. Dla terenu oznaczonego symbolem  11R ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny gruntów rol-

nych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) infrastruktura techniczna, 

b) ogrodnictwo i sadownictwo, 

c) drogi trans”ortu rolnego i urządzenia melioracji 
wodnej, 

d) zbiorniki wodne, których realizacja nie w”Jynie 
niekorzystnie na stosunki gruntowo - wodne obszarów 
przylegJych, 

e) zalesienie i zadrzewienie terenu; 

f) zabudowa zagrodowa jako ada”tacja, uwytkowa-

nie istniejących budynków i obiektów; 
3) ustala się zakaz zabudowy terenuŁ 
47Ł Śla terenów oznaczonych symbolami  od 12R 

do 30R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny gruntów rol-

nych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) infrastruktura techniczna, 
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b) ogrodnictwo i sadownictwo, 

c) drogi trans”ortu rolnego i urządzenia melioracji 
wodnej, 

e) zbiorniki wodne, których realizacja nie w”Jynie 
niekorzystnie na stosunki gruntowo - wodne obszarów 
przylegJych; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu. 

48Ł Śla terenów oznaczonych symbolami  od 31R 

do 35R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny gruntów rol-

nych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) infrastruktura techniczna, 

b) ogrodnictwo i sadownictwo, 

c) drogi transportu rolnego i urządzenia melioracji 
wodnej, 

d) zbiorniki wodne, których realizacja nie w”Jynie 
niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów 
przylegJych; 

3) do”uszcza się zabudowę związaną z ”rodukcją 
rolnicza, gos”odarczą, inwentarską, skJadową, szklar-

niową, z zakazem lokalizowania budynków mieszka-

niowych; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej niw  
8 m licząc do oka”u dachu, 

b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach 

od 15 do 50°, 
c) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

przez elementy technologiczne, np. kominy, maszty, 

silosy. 

49Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1RU/U 

do 3RU/U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsJugi pro-

dukcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, tere-

ny usJug; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa zagrodowa w tym budynki mieszka-

niowe, zabudowa produkcji rolniczej, szklarniowa; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 10 m 

licząc od ”oziomu terenu do oka”u dachu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

”rzez zbiorników na materiaJy masowe (silosy zbowo-

we) oraz elementy technologiczne np. kominy, maszty. 

50. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RU/RM 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsJugi pro-

dukcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych i za-

budowy zagrodowej; 

2) w zakresie przeznaczenia odstawowego dopusz-

cza się zabudowę mieszkaniową, zagrodową, gos”o-

darczą i inwentarską, związana z ”rodukcją rolną, oraz 
inna obsJugująca ”rodukcję rolniczą; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura technicz-

na i komunikacyjna, zieleL izolacyjna i ozdobna, 
b) zabudowa produkcji rolniczej, szklarniowa; 

4) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 10 m 

licząc od ”oziomu terenu do oka”u dachu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:  50 % po-

wierzchni dziaJek,  
c) minimalny wskaunik terenu biologicznie czynnego: 

40 % ”owierzchni dziaJek, 
d) dachy ”Jaskie dwus”adowe i wielos”adowe o 

spadkach do 50°,  
e) do”uszcza się ”rzekraczanie ustalonej wysoko`ci 

”rzez zbiorników na materiaJy masowe (silosy zbowo-

we) oraz elementy technologiczne np. kominy, maszty. 

51Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL, 

3ZL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów i za-

drzewieL; 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 

(mieszkalnych, usJugowych, ”rodukcyjnych i gos”odar-

czych); 

3) ustala się ochronę terenów zalesionych i zadrze-

wionych ”rzed zmianą s”osobu uwytkowania, w tym 
”rzed wycinką drzewostanu i przeznaczaniem terenu na 

cele rolne. 

52Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1ZLp, 

2ZLp ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów i za-

drzewieL projektowanych; 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 

(mieszkalnych, usJugowych, produkcyjnych i gospodar-

czych). 

53Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 1WS, 

2WS, 3WS ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód `ródlą-

dowych, (rzeki i kanaJy); 
2) do”uszcza się wykorzystanie do celów rekreacji 

wodnej i turystyki wodnej, budowy nabrzewy i ”rzystani 

wodnych; 

3) do”uszcza się infrastrukturę techniczną i komuni-

kacyjnąŁ 
54Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 4WS 

do 23WS ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód `ródlą-

dowych, (tereny wód otwartych ”Jynących i stojących: 

cieki, stawy, zbiorniki, urządzenia melioracji ”odsta-

wowych; 
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2) do”uszcza się ”rzebudowę i skanalizowanie cie-

kówŁ 
55Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 1ZP do 

8ZP ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni parko-

wej, skwery; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące,  
b) drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo ｦ jezdne, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) obiekty sportu i rekreacji, 

e) obiekty maJej architektury i zbiorniki wodne, 
f) place zabaw; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem 
obiektów ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 

56. Dla terenu oznaczonego symbolem 1G ustala 

się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury 

technicznej urządzeL sieci gazowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) urządzenia towarzyszące, zieleL izolacyjna i ozdob-

na, 

b) drogi wewnętrzne i towarzysząca infrastruktura 
techniczna; 

3) uwytkowanie zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
 

RozdziaJ 8 

OpJata z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci ｦ 

zgodnie z  art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

§ 13Ł Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci ｦ zgodnie z  art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ) w wysoko`ci: 30 % dla  terenów ozna-

czonych symbolem U, U/MU, AG, P, MN, RM, MU, 

MW, UT, KS/U, RU/U, UP, UP/MU, UT/MU, US, US/U, 

US/ZP. 

 

RozdziaJ 9 

Przeznaczenie tymczasowe 

 

§ 14Ł Na terenie o”racowania ”lanu ustala się ”rze-

znaczenia istniejące, niezgodne z ustaleniami planu,  

jako tymczasowe, do”uszczając wykorzystanie terenów 
i obiektów w s”osób dotychczasowy do czasu dokona-

nia przeksztaJceL zgodnie z ”lanemŁ 
 

DziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 15Ł Tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zago-

spodarowania ”rzestrzennego wsi Czarnowąsy, ”rzyję-
tego uchwaJą Nr IXł95ł99 Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 
z dnia 1 lipca 1999 r. 

 

§ 16Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 

 

§ 17Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jy-

wie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

ŚobrzeL Wielki 
Norbert SJabik 

 

źaJącznik nr 3  

do uchwaJy Nr XXX/206/2009  

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  
z dnia 12 lutego 2009 r.  

w sprawie zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Czarnowąsy 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-

nej nalewącej do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 

z ”óunŁ zm.) 

1) Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w o”arciu o wszelkie mowliwe  uródJa ”ozy-

skania funduszy na ten cel, `rodków wJasnych gminy, 
o”Jat adiacenckich  oraz ”artycy”acji inwestorów in-

dywidualnych. 

2) W ”ierwszej kolejno`ci nalewy ”odjąć realizację in-

frastruktury w rejonach: 

a)  ”oJowonych najbliwej istniejącej infrastruktury i o 
najdogodniejszych finansowo mowliwo`ciach jej realiza-

cji, 

b) charakteryzujących się wzrostem dynamiki rozwo-

ju i wzrostem zapotrzebowania, 

c) duwym istniejącym za”otrzebowaniemŁ 
3) W przypadku przeprowadzanych przebudowy 

dróg nalewy dokonać analizy ”otrzeb realizacji infra-

struktury podziemnej, i jej realizacje ”rze”rowadzić wy-

”rzedzająco lub w trakcie  ”rzebudowy drogiŁ 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXX/206/2009  

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  
z dnia 12 lutego 2009 r.  

w sprawie zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Czarnowąsy 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zJowonych do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Czarnowąsy 

   

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 

717 z ”óunŁ zm.) 

źJowone do miejscowego ”lanu zmiany zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego wsi Czarnowąsy uwagi  roz”a-

truję się w s”osób nastę”ujący: 
1) Uwagę zJowoną w dniu 23 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 

Panią Teresę Galus dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki  
nr 788ł199 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
700 m2. 

2) Uwagę zJowoną w dniu 21 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Pana Konrada _”iewak dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki 
nr 138ł14 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
800 m2. 

3) Uwagę zJowoną w dniu 27 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Panią Monikę Baron  dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki  
nr 719ł202 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
800 m2. 

4) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Panią Teresę Schneider dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki 
nr 321ł199 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
1600 m2. 

5) Uwagę zJowoną w dniu 30 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Pana Mariana Keslera dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki 
nr 142ł25 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
1600 m2. 

6) Uwagę zJowoną w dniu 22 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
PaLstwa WJadysJawę i Tadeusza Hruniewicz dotyczącą 
”rzeznaczenia dziaJek nr 790ł202, 764ł202w Czarno-

wąsach  ”od zabudowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się 
w czę`ci  ”od nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJu-

gową teren o ”owierzchni okoJo 3500 m2. 

7) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Pana Henryka Sta` dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki  

nr 879ł202 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
2400 m2. 

8) Uwagę zJowoną w dniu 23 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Pana MarszaJka Herman dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJ-
ki nr 790ł199 w Czarnowąsach  ”od zabudowę miesz-

kaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabu-

dowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni 
okoJo 1200 m2. 

9) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Panią Gertrudę Fack dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki  
nr 1182ł42 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę 
mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 
4000 m2. 

10) Uwagę zJowoną w dniu 30 grudnia 2008 rŁ  
przez Pana Romana Grzesika dotyczącą ”rzeznaczenia 

dziaJek nr 2352ł62, 2353ł62 w Czarnowąsach  ”od 
zabudowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  
”od nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren  
o ”owierzchni okoJo 700 m2. 

11) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  
przez Pana Józefa Staisza dotyczącą ”rzeznaczenia 
dziaJek nr 938ł62, 1088ł62, 1135ł62, 1136ł62, 
1137/62, 1138/62, 121/48, 122/48 w Czarnowąsach  

”od zabudowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę-
`ci  ”od nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową 
czę`ć terenu dziaJek nr 1135/62, 1136/62, 1138/62  

o ”owierzchni okoJo 1200 m2. 

12) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Pana Józefa Marsollek dotyczącą ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 1181ł42 w Czarnowąsach  ”od zabudowę 
mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową 
zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”o-

wierzchni okoJo 4000 m2. 

13) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Pana Józefa Klemensa dotyczącą ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 243ł14 w Czarnowąsach ”od zabudowę 
mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci ”od nową 
zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”o-

wierzchni okoJo 3000 m2. 

14) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  
”rzez PaLstwa śmilię i Iukasza źawadę dotyczącą: 

a) ”rzeznaczenia dziaJki nr 879ł202 w Czarnową-
sach  ”od zabudowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się  
w czę`ci  ”od nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJu-

gową teren o ”owierzchni okoJo 1,2 ha, 
b) ”rzeznaczenia dziaJek nr 71ł16, 307ł196, 

308ł195 na tereny rolnicze odrzuca się w zakresie 
dziaJki nr 71ł16Ł 

15) Uwagę zJowoną w dniu 27 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Panią Helenę Galus dotyczącą ”rzeznaczenia dzia-

Jek nr 63ł13, 64ł14, 97ł21 w Czarnowąsach  ”od za-

budowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od 
nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren  
o ”owierzchni okoJo 2000 m2. 
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16) Uwagę zJowoną w dniu 1 grudnia 2008 rŁ  ”rzez 
Panią Annę JabJoLską dotyczącą nie wyrawenia  zgody 
na drogę ”rzebiegającą ”rzez  dziaJkę nr 1410ł137  
w Czarnowąsach  ｦ odrzuca sięŁ 

17) Uwagę zJowoną w dniu 22 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Pana Marcina Wystub dotyczącą ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 301ł194 w Czarnowąsach  ”od zabudowę 
mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową 
zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”o-

wierzchni okoJo 2000 m2. 

18) Uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Panią Gizelę Czok dotyczącą nie wyrawenia  zgo-

dy na drogę ”rzebiegającą ”rzez  dziaJkę nr 806/157  

w Czarnowąsach  ｦ odrzuca sięŁ 
19) Uwagę zJowoną w dniu 25 grudnia 2008 rŁ  

”rzez JarosJawa Śanieliszyn dotyczącą ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 358ł29 w Czarnowąsach  ”od zabudowę 
mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  ”od nową 
zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren o ”o-

wierzchni okoJo 700 m2. 

20) Uwagę zJowoną w dniu 31 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Pana Joachima Kochanka dotyczącą ”rzeznacze-

nia dziaJek nr 192ł19, 193ł19, 1225ł202, 1226ł202 
w Czarnowąsach ”od zabudowę mieszkaniową ｦ 

uwzględnia się w czę`ci  ”od nową zabudowę mieszka-

niowo ｦ usJugową teren o ”owierzchni okoJo 1000 m2. 

21) Uwagę zJowoną w dniu 2 stycznia 2009 rŁ  ”rzez 
Pana Grzegorza Krukowskiego dotyczącą ”rzeznaczenia 

dziaJek nr 1301ł202, 192ł15 w Czarnowąsach  ”od 
zabudowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci  
pod nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren 
dziaJki 1301ł202Ł 

22) Uwagę zJowoną w dniu 2 stycznia 2009 rŁ  ”rzez 
PaLstwa Grawynę i WiesJawa Wojciechowskich i Grze-

gorza Śziedzica  dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki  

nr 403ł14 w Czarnowąsach  ”od zabudowę mieszka-

niową, zagrodową ｦ odrzuca się, (uwaga zostaJa 
uwzględniona w zmianie studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Do-

brzeL Wielki, jako tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę 
mieszkaniową w kolejnych eta”ach rozwoju miejsco-

wo`ci). 

23) Uwagę zJowoną w dniu 28 grudnia 2008 rŁ  
”rzez Pana Piotra Panic dotyczącą ”rzeznaczenia dzia-

Jek nr 839ł202, 840ł202 w Czarnowąsach  ”od zabu-

dowę mieszkaniową ｦ uwzględnia się w czę`ci ”od 
nową zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową teren  
o powierzchni okoJo 1500 m2. 
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UCHWAIA Nr XXXł247ł09 

 RADY MIEJSKIEJ W GIUCHOIAZACH 

 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy GJuchoJazy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 

116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

”ozŁ1458), Rada Miejska w GJuchoJazach uchwala, co 

nastę”uje: 
 

§ 1. W Statucie Gminy GJuchoJazy ”rzyjętym 
uchwaJą Nr IXł60ł03 Rady Miejskiej w GJuchoJazach  
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie  uchwalenia Sta-

tutu Gminy GJuchoJazy zmienia się zaJącznik nr 5, któ-
rego tre`ć stanowi zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 

GJuchoJazŁ 

 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego i wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie  14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Anatol BukaJa 

 

źaJącznik nr 5 

do Statutu Gminy 

GJuchoJazy 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy GJuchoJazy 

 

1. GJuchoJaskie Towarzystwo Budownictwa S”o-

Jecznego S”Ł z oŁo w GJuchoJazach 

2. ｭWodociągiｬ S”Ł z oŁo w GJuchoJazach 

3. źakJad UsJugowo ｦ Produkcyjny ｭKomunalnikｬ 
S”Ł z oŁo w GJuchoJazach 

4. Centrum Kultury w GJuchoJazach 

5. O`rodek Pomocy S”oJecznej w GJuchoJazach 

6. Straw Miejska w GJuchoJazach 

7. vJobek Miejski w GJuchoJazach 


