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UCHWAIA NR IXｦ105/11 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

  
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  

obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

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

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

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

974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

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

142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, 

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

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

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

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

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

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

474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871,  

z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Rada Miejska w Baboro-

wie stwierdza zgodno`ć ”rojektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego  

z obowiązującą zmianą studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Baborów (UchwaJa Nr VIIIｦ83/11 Rady Miejskiej 

w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011) i uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy obejmujący obszar w granicach administra-

cyjnych miasta Baborowa. 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1Ł1Ł Plan stanowi realizację UchwaJy Nr XXV-

184/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 mar-

ca 2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy obejmującego obszar w granicach 
administracyjnych miasta Baborowa. 

2. Plan obejmuje obszar miasta Baborowa o gra-

nicach okre`lonych na zaJącznikach graficznych  
nr 1 i 2 do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Z ”lanu wyJączone są tereny będące tere-

nami zamkniętymi o granicach oznaczonych gra-

ficznie na rysunkach planu. 

 

§ 2Ł1Ł Ustalenia ”lanu regulowane są ”ostano-

wieniami stanowiącymi tre`ć niniejszej uchwaJy 
oraz zaJącznikami stanowiącymi integralną czę`ć 
ustaleL ”lanuŁ 

2Ł ZaJącznikami graficznymi stanowiącymi in-

tegralną czę`ć ”lanu są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000 ｦ zaJącznik Nr 1, 
2) rysunek planu - ideogram uzbrojenia terenu 

w skali 1: 2000 ｦ zaJącznik Nr 2, 

3) wyrys ze zmiany Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Baborów w skali 1:10 000 ｦ zaJącznik Nr 3Ł 

3Ł ZaJącznikami tekstowymi stanowiącymi in-

tegralną czę`ć ”lanu są: 
1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baborowie 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projek-

tu planu ｦ zaJącznik Nr 4, 
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baborowie 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad 
ich finansowania ｦ zaJącznik Nr 5. 

4Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku ”lanu stanowiącym zaJączniki nr 1 do niniej-

szej uchwaJy są ustaleniami ”lanu: 
1) granica obszaru objętego ”lanem, 
2) granica administracyjna miasta Baborów, 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu, bądu równych zasadach zagos”odarowania, 
4) symbole literowo ｦ cyfrowe klasyfikujące 

”rzeznaczenie terenów, o których mowa w § 4, 

5) granice terenów zamkniętych, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budyn-

ków mieszkalnych, 

8) obowiązujące linie zabudowy, 
9) dominanty architektoniczne, 

10) granice zes”oJów zabudowy o jednolitej formie, 
11) granica obszaru przestrzeni publicznej, 

12) granice terenów ”rzeznaczonych do rekul-

tywacji, 

13) granice terenów ”rzeznaczonych do rewi-

talizacji, 

14) granice obszarów o szczególnych warto`ciach 
”rzyrodniczych obejmujących dolinę rzeki Psiny, 
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15) granice obszaru narawonego na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi o ”rawdo”odobieLstwie ”rze-

wywszania ”=1%, 
16) granica bez”o`redniej strefy ochronnej 

ujęcia wód ”odziemnych, 
17) granica ”o`redniej strefy ochronnej ujęcia 

wód ”odziemnych, 
18) granica ”o`redniej strefy ochronnej obej-

mującej ｭGliniankęｬ, 
19) oznaczenie ujęć wód ”odziemnych, 
20) granica strefy ochrony sanitarnej od cmen-

tarza, 

21) granice obszarów wystę”owania udoku-

mentowanych zJów ko”alin ”os”olitych, 
22) obiekty w”isane do wojewódzkiego reje-

stru zabytków, 
23) granica obszaru w”isanego do wojewódz-

kiego rejestru zabytków obejmującego historycz-

ny ukJad urbanistyczny ｦ Stare Miasto. 

24) obiekty objęte ochroną konserwatorską na 
”odstawie ”lanu ujęte w gminnej ewidencji za-

bytków, 
25) strefa ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
26) strefa ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego 

obejmująca obszar cmentarza, 
27) strefa ｭWOｬ obserwacji archeologicznej, 
28) tereny wystę”owania stanowisk archeolo-

gicznych. 

5Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku ”lanu stanowiącym zaJączniki nr 2 do niniej-

szej uchwaJy są ustaleniami ”lanu: 
1) granica obszaru objętego ”lanem, 
2) granica administracyjna miasta Baborów, 

3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania, 

4) symbole literowo ｦ cyfrowe klasyfikujące 
”rzeznaczenie terenów, o których mowa w § 4, 

5) granice terenów zamkniętychŁ 
6Ł Śo oznaczeL elementów informacyjnych na 

rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwaJy, niebędących ustaleniami ”lanu 
nalewą: 

1) sieci gazowe wysokiego ci`nienia, 
2) sieci gazowe niskiego ci`nienia, 
3) stacja redukcyjnoｦ”omiarowa gazu Baborów, 
4) linie elektroenergetyczne na”owietrzne `red-

niego nie”ięcia 15 kV wraz ze strefą techniczną, 
5) linie elektroenergetyczne kablowe `redniego 

nie”ięcia 15 kV, 

6) projektowana linia elektroenergetyczna ka-

blowa `redniego nie”ięcia 15 kV, 

7) stacje transformatorowe, 

8) sieci wodociągoweŁ 
7Ł Zasady oznaczania terenówŁ 
1) Oznaczenia terenów skJadają się z: 
a) numeru o charakterze ”orządkowym, 
b) symbolu literowego okre`lającego ”rzezna-

czenie terenówŁ 

2) Oznaczenia terenów komunikacji skJadają się z: 
a) numeru o charakterze ”orządkowym, 
b) symbolu literowego okre`lającego ”rzezna-

czenie terenów i klasę drogi w ”rzy”adku dróg 
publicznych. 

 

§ 3Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej 
uchwaJy jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

2) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miejskiej w Baborowie, o ile  

z tre`ci ”rze”isu nie wynika inaczej, 
3) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć od”owiednie ”rze”isy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

4) rysunkach planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunki ”lanu na ma”ie w skali 1:2000 stanowiące 
zaJączniki o numerach 1 i 2 do niniejszej uchwaJy, 

5) terenie inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą dzia-

Jek budowlanych, wskazany ”rzez inwestora  
w projekcie budowlanym jako miejsce lokalizacji 

inwestycji, 

6) przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ta-

kie ”rzeznaczenie, które obejmuje ”onad 50% sumy 
”owierzchni uwytkowej obiektów istniejących i prze-

znaczonych do realizacji w granicach dziaJki budow-

lanej lub terenu inwestycji, a w ”rzy”adku terenów 
nie ”rzeznaczonych ”od zabudowę ”onad 50% 
powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami 

rozgraniczającymi, 
7) dopuszczeniu - (dla terenów o okre`lonym 

symbolu) - nalewy ”rzez to rozumieć ustalony s”o-

sób ”rzeznaczenia terenu, który mowe jedynie 
ws”óJwystę”ować z ”rzeznaczeniem terenu, o któ-
rym mowa w ”kt 6 z zastrzeweniem: do”uszcza się 
lokalizowanie sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, obiektów ukJadu komunikacyjnego (ciągi 
komunikacyjne, ”arkingi, garawe), zieleni urządzonej 
obejmujących 100% ”owierzchni dziaJki lub terenu 
inwestycji, lecz nie więcej niw 50% ”owierzchni 
terenu obrębie linii rozgraniczających, 

8) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar  
o okre`lonym ”rzeznaczeniu wyznaczonym na 
rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, 

9) garawach zbiorowych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć zes”óJ garawy za”ewniający minŁ 3 miej-

sca postojowe, 

10) garawu indywidualnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”ojedynczy garaw bądu zes”óJ garawy 
za”ewniający nie więcej niw 2 miejsca ”ostojowe, 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, którą ”rojektowany obrys 
budynku nie mowe ”rzekroczyćŁ Linia ta nie dotyczy: 
balkonów, loggi, oka”ów, zadaszeL, elementów 
odwodnienia, wystroju elewacji, schodów, ”ochylni 
a takwe sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
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12) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, na której usytuowana jest ze-

wnętrzna krawędu zewnętrznej `ciany budynku. 

Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, oka”ów, za-

daszeL, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, 
schodów, ”ochylni a takwe sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej, 

13) ogrodzeniu peJnym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia 

”rze`witów wynosi mniej niw 50% na kawdy metr 
biewący ogrodzenia, 

14) usJugach publicznych i komercyjnych ｦ na-

lewy ”rzez to rozumie usJugi: handlu, gastronomii, 
rzemiosJa, bankowo`ci, hotelarskich, ”ocztowych, 
telekomunikacyjnych, a ponadto: opieki zdrowotnej, 

s”oJecznej socjalnej, kultury, sądownictwa, szkol-

nictwa, administracji, sportu, rekreacji, turystyki,  

a takwe obiekty sJuwb bez”ieczeLstwa ”aLstwa, 
strawy ”owarnej, biura i gabinety, 

15) dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez 
to rozumieć ｦ obiekt budowlany lub jego czę`ć, 
który koncentruje uwagę obserwatorów ze względu 
na swoją wysoko`ć, wielko`ć lub wyrówniająca się 
formę architektoniczną, 

16) zabudowie pierzejowej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć zes”óJ budynków zlokalizowanych w szere-

gu z zachowaniem zwartego ciągu elewacji fronto-

wych wzdJuw obszaru ”rzestrzeni ”ublicznej ozna-

czonego graficznie na rysunku planu. Przynajmniej 

jedna `ciana boczna ”oszczególnych budynków lewy 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanejŁ 

 

§ 4Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszka-

niowo ｦ usJugowej oznaczone na rysunkach ”la-

nu symbolami: od 1-MWI do 5-MWI, od 1-MWII 

do 32-MWII, 1-MWUI do 15-MWUI, od 1-MNI do 

9-MNI, od 1-MNII do 22-MNII, 1-MNIII, od 1-MNUI 

do 22-MNUI, od 1-MNUII do 22-MNUII, od 1-MNRI 

do 7-MNRI, 

2) tereny zabudowy usJugowej oznaczone na 
rysunkach planu symbolami: od 1-UKI do3-UKI, 

od 1-UOI do 4-UOI, od 1-UPI do 3-UPI, od 1-UP,UKI 

do 9-UP,UKI, od1-UP,UKII do 6-UP, UKII, 1-USI,  

2-USI, 1-KSI, 2-KSI, 1-KSII, 

3) tereny zabudowy produkcyjno ｦ usJugowej 
oraz ”rzemysJu oznaczone na rysunkach ”lanu 
symbolami: od 1-PUI do 6-PUI, 1-PUII, 1-PUIII, 

4) tereny uwytkowane rolniczo oznaczone na ry-

sunkach planu symbolami: od 1-RI do 4-RI, 1-PRI, 

5) tereny ”arkingów i garawy oznaczone na ry-

sunkach planu symbolami: 1-GPI, 2-GPI, 

6) tereny obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej oznaczone na rysunkach planu sym-

bolami: 1-NUI, 1-NOI, 1-EI, 1-GI, 1-WI, 

7) tereny zieleni i wód oznaczone na rysunkach 
planu symbolami: 1-ZLI, 2-ZLI, od1-ZPI do 8-ZPI,  

od 1-ZII do 5-ZII, od 1-ZNI do 12-ZNI, od 1-WSI  

do 7-WSI, 1-WSII, 2-WSII, 1-ZDI, 2-ZDI, 1-ZCI, 

8) tereny ciągów komunikacyjnych oznaczone 
na rysunkach planu symbolami: od 1KDZ1/2 do 

6KDZ1/2, od 1KDL1/2 do 17KDL1/2, od 1KDD1/2 

do 18KDD1/2, od 1KDW do 4KDW, 1KPJ, 2KPJ. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniuŁ 

1. Ustalenia wynikające z ochrony wód ”od-

ziemnych oraz ujęć wód ”odziemnychŁ 
1) Obszar objęty ”lanem zawiera się caJkowi-

cie w granicy obszaru wysokiej ochrony wód 
podziemnych ｦ OWO zbiornika Subniecka Kędzie-

rzyn ｦ Koule ｦ GJubczyce nr 332Ł 
2) Dla obszaru wysokiej ochrony wód ”od-

ziemnych, o którym mowa w ”kt 1 ｦ ustala się: 
a) zakaz stosowania rozwiązaL technologicz-

nych w zakresie gospodarki wodno ｦ `ciekowej, 
które mogJyby ”owodować ”rzedostawanie się 
`cieków do wód ”owierzchniowych, ”odziem-

nych i do gruntu, 

b) nakaz stosowania na terenach: ”arkingów, 
stacji obsJugi ”ojazdów, baz s”rzętowo ｦ trans-

”ortowych, stacji s”rzedawy i magazynowania 
”aliw, ”laców oraz dróg, a takwe na terenach, na 
których istnieje mowliwo`ć zanieczyszczenie wód 
opadowych substancjami ropopochodnymi i tok-

sycznymi - szczelnych nawierzchni na ”odJowu 
izolowanym oraz urządzeL do od”rowadzania 
wód o”adowych wy”osawonych w se”aratory 
związków ro”o”ochodnych, 

c) zakaz prowadzenia prac geologicznych i hy-

drogeologicznych bez od”owiednich zabez”ieczeL 
warunkujących ochronę wód ”odziemnych ”rzed 
zanieczyszczeniem, 

d) zakaz magazynowania nawozów oraz urzą-
dzania pryzm kiszonkowych bez odpowiednich 

zabez”ieczeL warunkujących ochronę wód ”od-

ziemnych przed zanieczyszczeniem, 

e) wymóg stosowania od”owiednich zabezpie-

czeL dla skJadowiska od”adów komunalnych za-

wartych w§ 52Ł 
3) Na terenach wystę”owania ujęcia wód ”od-

ziemnych ｭBaborówｬ wraz ze strefami ochronnymi 
oznaczonymi graficznie na rysunku planu zgodnie  

z decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w O”olu 
nr GWOP-I/053/18/71 z dnia 19.08.1971 r. obo-

wiązuje zakaz wykonywania czynno`ci, które mogą 
zmniejszyć jako`ć, uwyteczno`ć wody oraz jej wy-

dajno`ć w tym w szczególno`ci: 
a) na terenie strefy ochrony bez”o`redniej 

obowiązuje zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci nie 
związanej z eks”loatacją urządzeL sJuwących do 
ujęcia i ”oboru wody, 
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b) na terenie wystę”owania strefy ochrony 
”o`redniej ujęcia obejmujących ｭgliniankęｬ obo-

wiązuje zakaz: 
- w”rowadzania `cieków do wód ”owierzch-

niowych i podziemnych, 

- wydobywania materiaJów z wód ”owierzch-

niowych, 

- grzebania zwierząt, 
c) w ”ozostaJej czę`ci strefy ”o`redniej obo-

wiązuje zakaz budowy ujęć wody dla celów in-

nych niw zao”atrzenie w wodę miasta BaborowaŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące ochrony ”rzed uciąwli-

wo`ciami lokalizowanych obiektówŁ 
1) Śla ”otrzeb ochrony ”rzed haJasem ”rzyj-

muje się nastę”ujące zasady ”rzy”orządkowania 
terenów wyznaczonych w ”lanie zgodnie z rodza-

jami okre`lonymi w roz”orządzeniu w s”rawie 
do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826): 

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oznaczonych na rysunkach planu symbo-

lami: od 1-MNI do 9-MNI, od 1-MNII do 22-MNII,  

1-MNIII obowiązuje do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej oznaczonych na rysunkach planu symbo-

lami: od 1-MWI do 5-MWI, od 1-MWII do 32-MWII, 

1-MWUI do 15-MWUI, obowiązuje dopuszczalny 

”oziom haJasu jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

c) na terenach zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej oznaczonych na rysunkach ”lanu sym-

bolem: od 1-MNUI do 22-MNUI, od 1-MNUII do 

22-MNUII obowiązuje do”uszczalny ”oziom haJa-

su jak dla terenów mieszkaniowo ｦ usJugowych, 
d) na terenach oznaczonych na rysunkach pla-

nu symbolami: od 1-MNRI do 7-MNRI, obowiązuje 
do”uszczalny ”oziom haJasu jak dla terenów za-

budowy zagrodowej, 

e) na terenach oznaczonych na rysunkach pla-

nu symbolami: od 1UOI do 4-UOI, od 1-UPI do  

3-UPI, obowiązuje do”uszczalny ”oziom haJasu 
jak dla terenów związanych ze staJym, bądu cza-

sowym ”obytem dzieci i mJodziewy, 
f) na terenach oznaczonych na rysunkach planu 

symbolami: 1-ZLI, 2-ZLI, od 1-ZPI do 8-ZPI, 1-ZDI, 

2-ZDI, obowiązuje do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla terenów rekreacyjno ｦ wypoczynkowych. 

2) Funkcja usJugowa, ”rodukcyjna, rzemiosJa, 
magazynowa, skJadowa oraz związana z chowem 
lub hodowlą zwierząt nie mowe ”owodować ogra-

niczeL w uwytkowaniu terenów sąsiednichŁ 
3Ł Ustalenia dla terenu o szczególnych warto-

`ciach ”rzyrodniczych oznaczonego graficznie na 

rysunku ”lanu obejmującego dolinę rzeki PsinyŁ 
1) Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 3 obo-

wiązuje: 

a) ochrona istniejących siedlisk rodzimej flory  
w tym zadrzewieL nadrzecznych z do”uszczeniem 
likwidacji zadrzewieL wynikającej z ”otrzeby ochro-

ny ”rzeciw”owodziowej terenów ”rzylegJych, 
b) zakaz magazynowania i skJadowania wszel-

kich materiaJów i substancji mogących zanieczy-

`ci wody ”owierzchniowe i ”odziemne, 
c) utrzymanie naturalnego przebiegu koryta 

rzeki Psiny z dopuszczeniem wykonywania przed-

sięwzięć sJuwących zabez”ieczeniu ”rzeciw”owo-

dziowemu, 

d) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1-ZLI, 2ｦZLI zakaz zalesiania dobrze 

wyksztaJconych zbiorowisk JąkowychŁ 
4Ł Ustalenia związane z ochroną ”owietrza at-

mosferycznego przed zanieczyszczeniem. Zakazuje 

się wznoszenia nowych niskos”rawnych (o s”raw-

no`ci energetycznej ”oniwej 80%) lokalnych uródeJ 
energii cie”lnej o”alanych ”aliwem staJymŁ 

5Ł Obowiązuje strefa ochrony sanitarnej od 
cmentarza oznaczona graficznie na rysunku pla-

nu, w granicach której obowiązuje zakaz lokaliza-

cji budynków mieszkalnych, zakJadów ”rodukują-
cych a takwe ”rzechowujących artykuJy wywno`ci, 
zakJadów wywienia zbiorowego, a takwe lokalizacji 
studzien sJuwących do czer”ania wody do ”icia  
i potrzeb gospodarczych. 

6. W granicach obszaru objętego ”lanem wystę-
”ują udokumentowane zJowa surowców ilastych: 
Baborów1 i Baborów2, o granicach oznaczonych 
graficznie na rysunku ”lanu, które ”odlegJy czę-
`ciowej eks”loatacjiŁ Śo”uszcza się dalszą eks”lo-

atację zJów z uwzględnieniem ochrony powierzchni 

ziemi, wód ”owierzchniowych i ”odziemnychŁ 
7Ł Obowiązuje nakaz ”rzestrzegania ograni-

czeL w zagos”odarowaniu terenów w sąsiedz-

twie sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 
wymagających zachowania stref technicznych,  
w tym w szczególno`ci w sąsiedztwie linii elektro-

energetycznych, a takwe sieci gazowych, o których 
mowa w § 18 i 20Ł 

8Ł Ograniczenia dotyczące zagos”odarowania 
terenów lewących wzdJuw cieków: 

1) obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomo`ci  
w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od krawędzi cieków, 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budyn-

ków w odlegJo`ci do 5 m od krawędzi ciekówŁ 
 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące granic i s”osobów za-

gos”odarowania obiektów ”odlegających ochronie 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów,  
w tym terenów górniczych, narawonych na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem 
się mas ziemnychŁ 

1Ł Śla obszaru narawonego na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi o ”rawdo”odobieLstwie ”rzewyw-
szania ”=1 obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
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2) zakaz lokalizacji nowych budynków, za wy-

jątkiem budynków realizowanych dla celów infra-

struktury telekomunikacyjnej, 

3) zakaz zmiany uksztaJtowania terenu z do-

”uszczeniem robót związanych z regulacją wód 
oraz robót sJuwących zabez”ieczeniu ”rzeciwpo-

wodziowemu. 

2Ł W obrębie obszaru objętego zmianą ”lanu 
nie wystę”ują tereny zagrowone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

3Ł Ustanowienie granic terenów górniczych 
związanych z eks”loatacją zJów ko”alin ”os”oli-

tych na terenach o symbolach: 1-PUII, 1-RI,  

1-NUI winno być zgodne z wymogami okre`lonymi 
w koncesji na wydobywanie ko”aliny ze zJowaŁ 

 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej 
1Ł Obowiązuje zachowanie i ochrona obszarów 

i obiektów w”isanych do wojewódzkiego rejestru 
zabytków wymienionych w tabeli nr 1Ł 

2. Dla stanowiska archeologicznego i jego 

strefy ochronnej obowiązują ustalenia zawarte  
w § 11 ustŁ 2, 3 i 4Ł 

 
Tabela nr 1 

OBSZAR I OBIEKTY ARCHITEKTURY _WIECKIEJ I SAKRALNEJ WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW 

OBIEKT ADRES REJESTR ZABYTKÓW DATOWA-

NIE 

Stare Miasto  

- ukJad urbanistyczny 

  Nr rej.195/56   

Ko`cióJ ”arafialny  
p.w. Narodzenia NMP 

ul. Śąbrowszczaków 16 Nr rej.1162/66 1 ”oJŁ XIX wŁ 

Ko`cióJ cmentarny, drew-

niany ”ŁwŁ `wŁ Józefa 

ul. Ko`ciuszki Nr rej. 777/64 1700 ｦ 

1702 r. 

Kaplica  

p.w. Serca Pana Jezusa 

ul. Opawska 17 Ks.AT/108/2010 1889 r. 

ratusz ulŁ Śąbrowszczaków 2 Nr rej. 1823/66 Pocz. XIX 

wŁ, 2 ”oJŁ XIX wŁ 
Dom ul. Kozielska 15 

(obecnie ulŁ _wierczewskiego 13) 
Nr rej. 1826/66 1820 r. 

Dom Rynek 8 Nr rej. 1824/66 1 ”oJŁ XIX wŁ 
Dom Rynek 17 Nr rej. 2098/84 k. XIX w. 

Dom ul. Wiejska 7 Nr rej. 2215/90 Pocz. XIX w. 

Spichrz ul. Wiejska 2 Nr rej 2214/90   

OBIEKTY SAKRALNE MAIEJ ARCHITEKTURY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW 

Rzeuba kamienna 

ｦ figura ̀ wŁ Jana Ne”omucena 
przy ul. Opawska 17  

”rzed ka”licą neogotycką 

Nr rej.KS.B.t.I-162/59 1766 r. 

Rzeuba kamienna  
ｦ figura `wŁ Floriana 

przy ul. Opawska 17  

przed ka”licą neogotycką 

Nr rej. KS.B.t.I-161/59 1768r. 

Krzyw ”okutny, granitowy ”rzy ko`ciele 

na ulŁ Śąbrowszczaków 16 

Nr rej. KS.B.t.t.I-362/64 XIV ｦ XV w. 

Kolumna Maryjna Rynek Nr rej. KS.B.t.I-10/03 XIX w. 

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Miejscowo`ćł 
Nr rejestru 

Nr stanowiska  

w miejscowo`ci  
- zgodnie z kartami ewiden-

cji stanowisk archeologicznych 

Chronologia Funkcje 

obiektów Kultura Bliwsza  
chronologia 

Baborów 

/ 

A-105/2011 

1 

Kpl Neolit Osada 

Iuwycka ? Punkt  

osadniczy 

Przeworska Póuny okres 
w”Jywów rzymskich 

(faza C1 ｦ C2) 

Punkt  

osadniczy 

  Pradzieje Punkt  

osadniczy 

 

§ 8Ł1Ł Śla obszaru obejmującego historyczny 
ukJad urbanistyczny ｦ Stare Miasto obowiązuje: 

1) ochrona ukJadu urbanistycznego wraz z utrzy-

maniem historycznego ukJadu dróg, ulic i ”laców 
oraz utrzymaniem historycznie uksztaJtowanej linii 
zabudowy obiektów, 

2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących  
o ”owierzchni reklamowej większej niw 6 m²; 

w przypadku lokalizacji reklam na budynkach ｦ 

obowiązuje nakaz umieszczania ich w parterach  

 

 

obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do 
dolnej wysoko`ci okien I pietra, 

3) zakaz stosowania ”anelowych materiaJów 
wykoLczeniowych z tworzyw sztucznych n”Ł: ｭsi-
dingｬ na elewacjach budynków oraz innych mate-

riaJów nie nawiązujących do ”ierwotnego wykoL-
czenia elewacji, bądu w ”rzy”adku realizacji nowej 
zabudowy do tradycyjnych materiaJów wykoLcze-

niowych (w tym: tynk, cegJa, dachówka), 
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4) obowiązuje zakaz stosowania betonowych 
prefabrykowanych ogrodzeL bądu ogrodzeL z bla-

chy na frontach dziaJek, 
5) dla obiektów architektury `wieckiej wymie-

nionych w tabeli nr 2 wpisanych do gminnej ewi-

dencji zabytków i znajdujących się w granicach 
ukJadu urbanistycznego obowiązuje utrzymanie 
istniejącej formy obiektów i charakteru elewacji  
w tym: ksztaJtów i kątów nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych, rodzaju ”okrycia dachów oraz 
elementów wykoLczenia, mŁinŁ s”osobu rozmiesz-

czenia, wymiarów i ”odziaJów stolarki okiennej, 
detalu architektonicznego (w tym: gzymsy, opaski 

okienne, pilastry), 

6) nakaz utrzymania jednolitej formy dla elemen-

tów maJej architektury, w szczególno`ci Jawek, 
lam” o`wietleniowych, sJu”ów ogJoszeniowych  
w granicach terenów ”rzeznaczonych ”od funkcję 
usJugową, 

7) zakaz realizacji obiektów stanowiących nowe 
dominanty architektoniczne, 

8) utrzymanie istniejących terenów zieleni urzą-
dzonej z do”uszczeniem ksztaJtowania nowych 
wraz z zadrzewniami realizowanymi w s”osób nie 
”rzesJaniający eks”ozycji zabytkowej zabudowy. 

 
Tabela nr 2 

OBIEKTY ARCHITEKTURY _WIECKIEJ WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW I ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBRĘBIE 
HISTORYCZNEGO UKIADU URBANISTYCZNEGO MIASTA BABOROWA 

NR OBIEKT ADRES DATOWANIE 

1 budynek mieszkalny Raciborska 10 Koniec XIX w. 

2 budynek mieszkalny Raciborska 12 XVIII w. 

3 budynek mieszkalno - usJugowy Rynek 1 Ok. 1880 r. 

4 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 2, 2a Ok. 1880 r. 

5 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 3 Ok. 1880 r. 

6 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 4 k. XIX w. 

7 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 5 Ok. 1880 r. 

8 Budynek mieszkalny Rynek 6 k. XIX w. 

9 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 7 k. XIX w. 

10 budynek mieszkalno - usJugowy Rynek 8 1”oJ XIX w. 

11 budynek mieszkalno ｦ usJugowy 

wraz z bramą secesyjną z pocz. XX w. 

Rynek 9 Ok. 1880 r. 

12 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 11 Ok. 1880 r. 

13 budynek mieszkalno - usJugowy Rynek 13 PoJŁ XIX w. 

14 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 15 Ok. 1880 r. 

15 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Rynek 17 k. XIX w. 

16 Budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 15 Ok. 1880 r. 

17 budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 20 Pocz. XIX w. 

18 budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 21 Ok. 1880 r. 

19 budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 23 Ok. 1880 r. 

20 budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 25 Ok. 1880 r. 

21 budynek mieszkalny Śąbrowszczaków 35 Ok. 1880 r. 

22 budynek mieszkalny _wierczewskiego 5 Ok. 1880 r. 

23 budynek mieszkalny _wierczewskiego 7 Ok. 1880 r. 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się strefę ｭBｬ ochrony konser-

watorskiej oznaczoną graficznie na rysunku planu 

i stanowiącą otulinę historycznego ukJadu urbani-

stycznego, w granicach której obowiązuje: 
1) zakaz stosowania ”anelowych materiaJów 

wykoLczeniowych z tworzyw sztucznych n”Ł: 
ｭsidingｬ na ewacjach budynków, 

2) zakaz stosowania betonowych prefabryko-

wanych ogrodzeL bądu ogrodzeL z blachy na 
frontach dziaJek, 

3) dla obiektów wymienionych w tabeli nr 3 
w”isanych do gminnej ewidencji zabytków  

i oznaczonych graficznie na rysunku planu obo-

wiązuje utrzymanie istniejącej formy obiektów  
i pierwotnego charakteru elewacji w tym: ksztaJ-
tów i kątów nachylenia gJównych ”oJaci dacho-

wych, rodzaju ”okrycia dachów oraz elementów 
wykoLczenia, mŁinŁ s”osobu rozmieszczenia, 
wymiarów i ”odziaJów stolarki okiennej, detalu 

 

architektonicznego (w tym: gzymsy, opaski 

okienne, pilastry); w przypadku lokalizacji reklam 

na budynkach architektury `wieckiej obowiązuje 
ｦ nakaz umieszczania ich w parterach obiektów 
do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej 

wysoko`ci okien I ”ietraŁ 
2. Dla terenu cmentarza wpisanego do gmin-

nej ewidencji zabytków, ”oJowonego ”rzy ulŁ Ko-

`ciuszki ustala się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu 
kulturowego, w granicach której obowiązuje: 

1) zachowanie uksztaJtowanego ”lanu alei, zie-

leni cmentarnej, ochrona i rewaloryzacja zabytko-

wych nagrobków zrealizowanych ”rzed 1945 r. 

oraz innych obiektów architektury sakralnej, 
2) na terenie cmentarza oraz na obiektach ar-

chitektury sakralnej obowiązuje zakaz lokalizacji 
reklam.  
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Tabela nr 3 

OBIEKTY ARCHITEKTURY _WIECKIEJ I SAKRALNEJ WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW I ZNAJDUJĄCE SIĘ 
W STREFIE B OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

NR OBIEKT ADRES DATOWANIE 

1 budynek mieszkalno ｦ usJugowy Plac dworcowy 1 k. XIX w. 

2 budynek mieszkalny GJubczycka 27 PoJŁ XIX wŁ 
3 budynek mieszkalny GJubczycka 29 PoJ XIX wŁ 
4 budynek mieszkalny GJubczycka 54 PoJŁ XIX 

5 budynek mieszkalny GJubczycka 58 Ok. 1880 r. 

6 budynek mieszkalny GJubczycka 68 PoJŁ XIX wŁ 
7 budynek mieszkalny Opawska 4 Koniec XIX w. 

8 budynek mieszkalny Opawska 4a Koniec XIX w. 

9 budynek mieszkalny Opawska 9 Koniec XIX w. 

10 budynek mieszkalny PowstaLców 16 Koniec XIX w. 

11 budynek mieszkalny PowstaLców 20 Koniec XIX w. 

12 budynek mieszkalny PowstaLców 22 PoJŁ XIX wŁ 
13 budynek mieszkalny PowstaLców 28 Początek XX wŁ 
14 budynek mieszkalny PowstaLców 45 Ok. 1880 r. 

15 budynek mieszkalny PowstaLców 48 2 ”oJ XIX wŁ 
16 budynek mieszkalny PowstaLców 54 1912 r 

17 budynek mieszkalny PowstaLców 60 1 ”oJ XIX wŁ 
18 budynek mieszkalny PowstaLców 83 Ok. 1880 r. 

19 budynek mieszkalny Raciborska 15 PoJŁ XIX wŁ 
20 budynek mieszkalny Raciborska 25 Ok. 1880 r. 

21 budynek mieszkalny Raciborska 29 Ok. 1880 r. 

22 budynek mieszkalny Raciborska 31 Ok. 1880 r. 

23 budynek mieszkalny Raciborska 40 Ok. 1822 r. 

24 budynek mieszkalny Raciborska 49 PoJŁ XIX wŁ 
25 budynek mieszkalny Raciborska 60 Ok. 1880 r. 

26 budynek mieszkalny Raciborska 66 Ok. 1880 r. 

27 budynek mieszkalny Raciborska 68 Ok. 1880 r. 

28 budynek mieszkalny Raciborska 85 PoJŁ XIX wŁ 
29 budynek mieszkalny Raciborska 98 Kon. XIX w. 

30 dworzec kolejowy Plac Dworcowy Koniec XIX w. 

31 wodociągowa wiewa ci`nieL ｦ 

kolejowa 

  Ok. 1907 r. 

 

§ 10Ł Śla obiektów wymienionych w tabeli nr 4, w”isanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-

nych graficznie na rysunku ”lanu i znajdujących się ”oza strefami ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia jak dla obiektów okre`lonych w § 9 ust. 1 pkt 3. 

 
Tabela nr 4 

OBIEKTY ARCHITEKTURY _WIECKIEJ I SAKRALNEJ WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW I ZNAJDUJĄCE SIĘ 
POZA STREFAMI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

NR OBIEKT ADRES DATOWANIE 

1 budynek mieszkalny GJubczycka 102 Ok. 1880 r. 

2 budynek mieszkalny Krakowska 1 Ok. 1880 r. 

3 budynek szkoJy Krakowska 2 XIX/XX w. 

4 budynek mieszkalny Krakowska 5 Koniec XIX w. 

5 budynek przedszkola Krakowska 6 Ok. 1880 r. 

6 budynek mieszkalny Wiejska 12 Koniec XIX w. 

7 budynek mieszkalny _wierczewskiego 9 PoJŁ XIX wŁ 
8 budynek mieszkalny _wierczewskiego 11 PoJŁ XIX wŁ 

 

 

§ 11Ł1Ł Wyznacza się tereny wystę”owania stanowisk archeologicznych oraz strefy obserwacji arche-

ologicznej ｭOWｬ wokóJ tych stanowisk wymienione w tabeli nr 5, oznaczone graficznie i numerycznie na 

rysunku planu.  
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Śo nich nalewą: 
 

Tabela nr 5 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 

Gmina 

Baborów 

Nr stanowiska w miejscowo`ci  
- zgodnie z kartami ewidencji  

stanowisk archeologicznych 

Chronologia Funkcje obiektów 

Kultura Bliwsza chronologia 

Miejscowo`ć 

Baborów 2 

  neolit Osada 

Przeworska 
Okres rzymski faza B2 

Cmentarzysko 

ciaJo”alno 

Baborów 3 

Kpl Neolit Osada 

Iuwycka ś”oka brązu Cmentarzysko 

Iuwycka ś”oka brązu Osada 

Przeworska Okres rzymski Osada 

  Okres wczesno`redniowiecz-

ny 

Osada 

  XIV ｦ XV wieku Osada 

Baborów 5 Iuwycka ? Osada 

Baborów 15   ? Osada 

Baborów 50   Neolit _lad osadnictwa 

Baborów 51 
  _redniowiecze _lad osadnictwa 

    _lad osadnictwa 

Baborów 52 

  ś”oka kamieniał e”oka brązu _lad osadnictwa 

  Okres w”Jywów rzymskich _lad osadnictwa 

  Wczesne `redniowiecze _lad osadnictwa 

  Póune `redniowiecze _lad osadnictwa 

Baborów 6 
Iuwycka ś”oka brązu cmentarzysko 

  Okres lateLski osada 

Baborów 12 
  Epipaleolit? Neolit? Osada 

Kcwr? Neolit Osada 

Baborów 7 

  Paleolit, mezolit _lad osadnictwa 

  Neolit Osada 

  Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 35 Iuwycka IV okres e”oki brązu Cmentarzysko ? 

Baborów 34 

  Epoka kamienia Obozowisko 

  Paleolit ? _lad osadnictwa 

  Pradzieje ? _lad osadnictwa 

  _redniowiecze _lad osadnictwa 

Baborów 33 

  Paleolit Obozowisko 

  Mezolit _lad osadnictwa 

  Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 30 

  Mezolit Pracownia 

  Epoka kamienia Pracownia 

  Pradzieje _lad osadnictwa 

  _redniowieczeł nowowytno`ć _lad osadnictwa 

  Nowowytno`ć (XVIII wŁ)   

Baborów 32   Neolit _lad osadnictwa 

Baborów 31   Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 28   ś”oka kamieniał e”oka brązu _lad osadnictwa 

Baborów 27 

  Paleolit _lad osadnictwa 

  Paleolit Pracownia 

  Epoka kamienia Pracownia 

Baborów 37   Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 38   Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 40   Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 39   Epoka kamienia _lad osadnictwa 

Baborów 26 
  Mezolit/epoka kamienia Pracownia 

  ś”oka brązu Pracownia ? 

Baborów 41 

  Paleolit _lad osadnictwa 

  Epoka kamienia? _lad osadnictwa 

Śzielów 44 
  Epoka kamienia _lad osadnictwa 

  Pradzieje _lad osadnictwa 

STREFY OCHRONNE STANOWISK ARCHśOLOGICZNYCH ZNAJŚUJĄCYCH SIĘ POZA TśRśNśM PLANU 

Baborów 29 
  Epoka kamienia Pracownia 

  _redniowieczeł nowowytno`ć _lad osadnictwa 

Baborów 53   Pradzieje _lad osadnictwa 
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2Ł Realizacja inwestycji na terenach lewących  
w granicach stref obserwacji archeologicznej ｭOWｬ 
wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego,  

a w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego 

zapewnienia jego ochrony zgodnie z przepisami 

odrębnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie za-

bytków i o”iece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 162, poz. 1568, zmiany: z 2004 r. Nr 96, poz. 

959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 

362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 

1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804,  

z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871). 

3Ł Realizacja inwestycji na terenach wystę”owa-

nia stanowisk archeologicznych wymaga przeprowa-

dzenia wy”rzedzających badaL archeologicznychŁ 
4. Projekt inwestycji na terenach wymienianych 

w ust. 2 i 3 wymaga uzgodnienia z Opolskim Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego. 

 

§ 12Ł Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”u-

ją tereny i obiekty kwalifikujące się do ochrony jako 
dobra kultury ws”óJczesnejŁ 

 

§ 13Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających 
z ”otrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

Ustala się obszar ”rzestrzeni ”ublicznej obejmu-

jącej teren rynku o granicach okre`lonych graficznie 
na rysunku ”lanu, dla którego obowiązuje: 

1) nakaz wprowadzenia ujednoliconych pod 

względem formy obiektów maJej architektury takich 

jak: Jawki, lam”y o`wietleniowe, sJu”y ogJoszeniowe, 
2) do”uszcza się lokalizację elementów maJej ar-

chitektury: w tym pomnik, fontanna, 

3) nakaz ”odkre`lenia obszaru stanowiącego 
”rzestrzeL ”ubliczną ”o”rzez zrównicowanie materia-

Jów ”osadzki (n”Ł wprowadzenie kostki brukowej), 

4) nakaz utrzymania istniejących terenów zieleni 
urządzonej oraz zadrzewieL z do”uszczenie w”ro-

wadzania nowych nie ”rzesJaniających zabytkowej 
zabudowy; do”uszcza się usunięcia drzew związa-

nego z zabiegami ”ielęgnacyjnymi bądu stwarzają-
cych zagrowenie dla istniejącego ruchu ”ieszego  
i koJowego, 

5) do”uszcza się realizację ogrodów gastrono-

micznych, o jednolitej formie i kolorystyce poszcze-

gólnych elementów (siedziska, ”arasole)Ł 
 

§ 14Ł Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad 
i warunków scalania ”odziaJu nieruchomo`ci 

1Ł Na terenach objętych ”lanem do”uszcza się 
scalania nieruchomo`ci w celu ich wtórnego ”odzia-

Ju oraz ”odziaJ nieruchomo`ciŁ 
2Ł Ustala się, nastę”ujące ”arametry nowo wy-

dzielonych dziaJek na terenach oznaczonych symbo-

lami od 1-MNI do 9-MNI, od 1-MNII do 22-MNII,  

1-MNIII, od 1-MNUI do 22-MNUI, od 1-MNUII  

do 22-MNUII, od 1-MNRI do 7-MNRI: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej  

w formie szeregowej: minimalna ”owierzchnia dziaJki 
ｦ 160 m², minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 6 m, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej  

w formie bliuniaczej: minimalna ”owierzchnia dziaJki 
ｦ 400 m², minimalna szeroko`ć frontu dziaJki ｦ 12 m, 

3) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej  

w formie wolno stojącej: minimalna ”owierzchnia dziaJki 
ｦ 600 m², minimalna szeroko`ć frontu dziaJki ｦ 16 m, 

4) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej  
i usJugowej minimalna ”owierzchnia ｦ 800 m², 
minimalna szeroko`ć frontów dziaJek ｦ 16 m. 

3Ł Ustala się, iw minimalna wielko`ć nowo wy-

dzielonych dziaJek na terenach oznaczonych symbo-

lami: od 1-MWI do 5-MWI, od 1-MWII do 32-MWII, 

od 1-MWUI do 15-MWUI, z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową wynosi ｦ 600 m² ”rzy 
minimalnej szeroko`ci frontów dziaJek 16 m. 

4. Ustala się, iw minimalna wielko`ć nowo wy-

dzielonych dziaJek na terenach oznaczonych symbo-

lami: od 1-UKI do 3-UKI, od 1UOI do 4-UO,  

od 1-UPI do 3-UPI, od 1-UP,UKI do 9-UP,UKI,  

od 1-UP,UKII do 6-UP,UKII, 1-USI, 2-USI, 1-KSI,  

2-KSI, 1-KSII z przeznaczeniem ”od zabudowę 
usJugową wynosi ｦ 500 m² ”rzy minimalnej szero-

ko`ci frontów dziaJek 14 m. 

5Ł Ustala się, iw minimalna wielko`ć nowo wy-

dzielonych dziaJek na terenach oznaczonych symbo-

lami: od 1-PUI do 6-PUI, 1-PUII, 1-PUIII z przezna-

czeniem ”od zabudowę ”rodukcyjną, ”rzemysJową 
oraz usJugową - wynosi 500 m² ”rzy minimalnej 
szeroko`ci frontów dziaJek 14 m. 

6Ł Ustala się, iw minimalna wielko`ć nowo- wy-

znaczonych dziaJek na terenach oznaczonych sym-

bolami: 1-GPI, 2-GPI z przeznaczeniem pod poje-

dynczy garaw wynosi ｦ 18 m² ”rzy minimalnej sze-

roko`ci front dziaJki 3 m. 

7Ł Ustala się, iw minimalna wielko`ć nowo - wy-

znaczonych dziaJek na terenach oznaczonych sym-

bolami: 1-NUI, 1-NOI, 1-EI, 1-GI, 1-WI, od 1-ZPI  

do 8-ZPI, od 1-ZII do 5-ZII, od 1-ZNI do 12-ZNI,  

1-ZCI wynosi ｦ 9 m2 ”rzy minimalnej szeroko`ci 
frontu dziaJki 3 m. 

8Ł Śo”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek  
o wielko`ciach oraz szeroko`ciach frontów mniej-

szych niw okre`lone w ”kt: od 2 do 7, ”rzy czym na 
terenach wymienionych w ustŁ 2 mniejszych niw 
160 m2oraz szeroko`ciach frontów mniejszych niw  
6 m w celu: 

1) realizacji funkcji innej niw okre`lona w ”kt od 
2 do 7 dla ”oszczególnych terenów i uwzględnionej 
w ustaleniach szczegóJowych dla tychwe terenów  
w rozdz. 3, 

2) ”owiększania ”rzylegJej dziaJki budowlanej, 

3) regulacji granic dziaJkiŁ 
9Ł Nowo wyznaczone granice dziaJek winny być 

prosto”adJe do ulicy z tolerancją +ł- 30°Ł 
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10. W granicach niniejszego planu nie wyznacza 

się granic obszarów wymagających scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ciŁ 
 

§ 15Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1Ł Podstawową obsJugę komunikacyjną obszaru 
objętego ”lanem stanowią ulice ”ubliczne klasy 
zbiorczej 1KDZ1/2 (ul. GJubczycka, Śąbrowszcza-

ków, Raciborska), 5KŚZ1ł2, 6KŚZ1ł2 (ulŁ Opaw-

ska), 2KDZ1/2 (ul. Ko`ciuszki), 3KŚZ1ł2 (ulŁ Ko-

`ciuszki) 4KŚZ1ł2 (ulŁ Swierczewskiego) Jączące 
obszar objęty ”lanem z zewnętrznym ukJadem ko-

munikacyjnym gminy, a takwe ulice klasy: lokalnej  
i dojazdowej. 

2Ł Okre`lenie ukJadu komunikacyjnego wraz  
z parametrami i klasyfikacją ulic oraz innych ciągów 
komunikacyjnych. 

1) Ustala się tereny ulic ”ublicznych klasy zbior-

czej oznaczonych symbolami: od 1KDZ1/2 do 

6KZ1/2 o nastę”ujących szeroko`ciach w liniach 
rozgraniczających uwzględniających istniejące zago-

s”odarowanie terenów i oznaczonych graficznie na 
rysunku planu: dla 1KDZ1/2 - od 10 m do 32 m, dla 

2KDZ1/2 - od 13,5 m do 14,4 m, dla 3KDZ1/2 - od 

8,6 m do 17,4 m, dla 4KDZ1/2 - od 14 m do 18 m, 

dla 5KDZ1/2 - od 8,2 m do 28,4 m, dla 6KDZ1/2 - 

od 12,5 m do 28,4 mŁ Przekrój ulic jednojezdniowyŁ 
2) Ustala się tereny ulic ”ublicznych klasy lokal-

nej oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 do 

17KDL1/2 o nastę”ujących szeroko`ciach w liniach 
rozgraniczających uwzględniających istniejące za-

gos”odarowanie terenów i oznaczonych graficznie 

na rysunku planu: dla 1KDL1/2 - od 10 m do 12 m, 

dla 2KDL1/2 - od 17 m do 20 m, dla 3KDL1/2 - od 

10 m do 12,5 m, dla 4KDL1/2 ｦ 10 m, dla 

5KDL1/2- 15 m, dla 6KDL1/2 ｦ od 5 m do 8 m, dla 

7KDL1/2 od 9 m do 13 m, dla 8KDL1/2- od 9 m do 

10 m, dla 9KDL1/2 ｦ 9 m, dla 10KDL1/2 - od 10 m 

do 14,5 m, dla 11KDL1/2 - od 7 m do 10 m, dla 

12KDL1/2 - od 11 m do 12,5 m, dla 13KDL1/2 - od 

11 m do 13,5 m, dla 14KDL1/2 ｦ od 8,5 m do 

12,5 m, dla 15KDL1/2 - od 8 m do 12 m, dla 

16KDL1/2 - od 6 m do 11 m, dla 17KDL1/2 - od 

11,5 m do 14 m, dla 18KDL1/2 - od 7 m do 14,5 m. 

Przekrój ulic jednojezdniowyŁ 
3) Ustala się tereny ulic ”ublicznych klasy dojaz-

dowej oznaczonych symbolami: od 1KDD1/2 do 

18KDD1/2 o nastę”ujących szeroko`ciach w liniach 
rozgraniczających uwzględniających istniejące za-

gos”odarowanie terenów i oznaczonych graficznie 
na rysunku planu: dla 1KDD1/2 - od 8,5 m do  

9,5 m, dla 2KDD1/2 - od 9,5 m do 11,5 m, dla 

3KDD1/2 ｦ od 8,5 m, do 11,5 m, dla 4KDD1/2 - 

od 7,5 m do 14,5 m, dla 5KDD1/2 - szer. 6 m, dla 

6KDD1/2 - od 5,5 m do 12,5 m, dla 7KDD1/2 - 

szer. 10 m, dla 8KDD1/2 - od 5 m do 7 m, dla 

9KDD1/2 ｦ od 5,5 m do 7,5 m, dla 10KDD1/2 - od 

4 m do 9,5 m, dla 11KDD1/2- od 5,7 m do 12,4 m, 

dla 12KDD1/2 - 4,5 m, dla 13KDD1/2 ｦ od 7 m do 

9,5 m, dla 14KDD1/2 ｦ 8 m, dla 15KDD1/2 ｦ od  

5 m do 13 m, dla 16KDD1/2 - od 8,5 m do 16,5 m, 

dla 17KDD1/2 - szer. 20 m, dla 18KDD1/2 ｦ od 

9,5 m do 10.5 mŁ Przekrój ulic jednojezdniowyŁ 
4) Ustala się tereny ulic wewnętrznych oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: od 1KDW do 

4KDW o liniach rozgraniczających w ”asie o szero-

ko`ci: Śla 1KŚW1 ｦ 10 m, dla 2KDW - 5 m, dla 

3KDW ｦ 10 m, dla 4KDW ｦ od 7,5 m do 7,5 m 

5) Ustala się tereny ciągów ”ieszo - jezdnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KPJ, 

2KPJ o liniach rozgraniczających w pasie o szero-

ko`ci: dla 1KPJ - szer. 4 m, dla 2KPJ ｦ od 14,5 m 

do 20 m. 

3Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 2 pkt od 

1 do 3 do”uszcza się lokalizację: obiektów związa-

nych z ”rowadzeniem, zabez”ieczeniem i obsJugą 
ruchu koJowego, sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej, zieleni urządzonej, obiektów sJuwących 
ograniczeniu uciąwliwo`ci komunikacyjnejŁ 

4Ł W granicach linii rozgraniczających ulic we-

wnętrznych, o których mowa w ustŁ 2 ”kt 4 do-

”uszcza się: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

chodniki, 

2) zieleL urządzoną, 
3) miejsca ”arkingowe dla samochodów osobo-

wych. 

5Ł W granicach linii rozgraniczających ciągów 
pieszo ｦ jezdnych, o których mowa w ustŁ 2 pkt 5 

do”uszcza się: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

chodniki, 

2) zieleL urządzoną, 
3) w granicach ciągu o symbolu 2KPJ -miejsca 

”arkingowe dla samochodów osobowychŁ 
 

§ 16Ł1Ł Minimalna odlegJo`ci nowo ｦ realizowa-

nych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic 

z uwzględnieniem ustaleL ustŁ 2 wynosi: 
1) od ulic o symbolach: od 1KDZ1/2 do 6KZ1/2 ｦ 8 m, 

2) od ulic oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 

do17KDL1/2, od 1KDD1/2 do 18KDD1/2 ｦ 6 m. 

2. Na terenach oznaczonych graficznie liniach 

zabudowy obowiązują ”owywsze linieŁ 
 

§ 17Ł1. Dla realizowanej funkcji w obiektach 

nowo ｦ projektowanych, ”odlegających rozbudowie 
bądu ada”tacji na nową funkcję wymagane jest 
za”ewnienie miejsc ”arkingowych w ilo`ci niezbęd-

nej dla jej obsJugi, lecz nie mniejszej niw: 
1) 1,5 miejsca na 1 mieszkanie w budynku wie-

lorodzinnym, 

2) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny, 

3) dla obiektów ”rodukcyjnych i rzemie`lniczych 
ｦ 1 miejsce na 4 zatrudnionych, 
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4) dla obiektów handlowych, a takwe: biur, urzę-
dów, obiektów o”ieki zdrowotnej i socjalnej ｦ  

1 miejsce na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
5) dla obiektów usJug kultury takich jak: kina, 

lokale rozrywkowe, ko`cioJy, sale widowiskowe -  

2 miejsca na 10 miejsc w obiektach, 

6) dla obiektów s”ortowych, obiektów kultury  
w tym bibliotek ｦ 20 miejsc na 100 uwytkowników, 

7) dla obiektów gastronomii takich jak: restaura-

cje, kawiarnie ｦ 15 miejsc na 100 miejsc konsu-

menckich, 

8) szkoJy, ”rzedszkola, wJobki ｦ 3 miejsca na  

10 zatrudnionych, 

9) hotele, motele, pensjonaty ｦ 25 miejsc na 

100 JówekŁ 
2Ł Obowiązuje zbilansowanie ”otrzeb ”arkingo-

wych poprzez realizację ”arkingów i garawy w gra-

nicach dziaJki lub terenu inwestycji bądu tew na nie-

ruchomo`ciach sąsiednichŁ 
 

§ 18Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej 

W zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) zasilanie obszaru z GPZ ｬGIUBCZYCśｬ oraz 
GPZ ｭKIśTRZｬ ”o”rzez sieć `redniego na”ięcia za 
”o`rednictwem rozdzielni sieciowej15 kV Baborów  
i stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

2) utrzymanie istniejącego ukJadu sieci `redniego 
i niskiego na”ięcia, i urządzeL elektroenergetycz-

nych z dopuszczeniem ich remontu i przebudowy 

(w tym ”o”rzez ”rowadzenie ukJadów kablowych), 
3) rozbudowę systemu elektroenergetycznego 

dla ”otrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz  
z budową nowych stacji transformatorowych  

o wielko`ci dziaJek dostosowanych do ”arametrów 
technicznych stacji oraz ”otrzeb ich obsJugi, 

4) dla istniejących bądu ”rojektowanych urzą-
dzeL elektroenergetycznych nalewy za”ewnić mow-
liwo`ć dojazdu oraz dostę”u w celu ”rowadzenia 
eksploatacji, modernizacji, przebudowy, 

5) wzdJuw linii energetycznych obowiązują strefy 
techniczne z zakazem lokalizacji nowej zabudowy 

wiązanej ze staJym ”obytem ludzi, sadzenia drzew, 
krzewówŁ 

a) dla linii 15 kV ｦ ”as o szeroko`ci 8 m od osi linii, 

b) dla linii 0,4 KV ｦ ”as o szeroko`ci 3 m od osi 

linii, 

6) wokóJ stacji transformatorowych 15ł04 kV 

obowiązuje zachowanie strefy technicznej o szero-

ko`ci 1,5 m umowliwiającej dostę” do wszystkich 
urządzeL elektroenergetycznychŁ 

 

§ 19Ł W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody w Śzie-

ćmarowie rurociągiem tranzytowym, do”rowadza-

jącym wodę do terenu ujęcia wody w Baborowie, 

2) ”rze”rowadzanie remontów i wymiany odcin-

ków istniejącej sieci o zJym stanie technicznym oraz 
rozbudowę sieci wodociągowej dla terenów ”rze-

widzianych ”od nową zabudowę, 
3) prowadzenie nowo ｦ realizowanej sieci wo-

dociągowej w liniach rozgraniczających ulic, 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągo-

wej ”oza liniami rozgraniczającymi ulic, w wy”adku 
braku technicznej mowliwo`ci ”rowadzenia zgodnie 
z za”isem ustaleL w ”unkcie 3, 

5) wykorzystanie istniejącego ujęcia wody  
w Baborowie jako ujęcia rezerwowegoŁ 

 

§ 20Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 
1) zasilanie z sieci gazowej obejmującej gazo-

ciągi wysokiego ci`nienia: ŚN250PN4,0 MPa re-

alizacji Obrowiec - Racibórz, ŚN100PN4,0MPa ｦ
odgaJęzienie do SRP Io Baborów oraz stację SRP Io 
Baborów, 

2) do”uszcza się remont i ”rzebudowę istniejącej 
sieci gazowej wysoko i nisko”ręwnej, 

3) uzu”eJnienie istniejącej sieci gazowej dystry-

bucyjnej niskiego ci`nienia dla terenów, na których 
ustalenia niniejszego ”lanu w”rowadzają nowa za-

budowę, 
4) obowiązuje zachowanie ograniczeL związa-

nych z lokalizacją obiektów w sąsiedztwie sieci 
gazowych wymienionych w pkt 1, a takwe reali-

zację wszelkich zamierzeL związanych z ww. 

sieciami zgodnie z wymogami roz”orządzenia  
w s”rawie warunków technicznych jakim ”owin-

ny od”owiadać sieci gazowe (ŚzŁ U. z 1995 r.  

nr 139, poz. 686). 

 

§ 21Ł W zakresie od”rowadzania ̀ cieków ustala się: 
1) utrzymanie i modernizację oraz rozbudowę 

istniejącej sieci kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej  

i deszczowej), 

2) ”rzesyJanie `cieków sanitarnych do istniejącej 
miejskiej oczyszczalni `cieków, 

3) ”rzesyJanie `cieków deszczowych do rzeki Psiny, 
4) ”rowadzenie uzu”eJniającej sieci kanalizacji 

rozdzielczej w liniach rozgraniczających ulic, 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacyj-

nej rozdzielczej ”oza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w wy”adku braku technicznej mowliwo`ci ”rowa-

dzenia zgodnie z zapisem ustaleL ”kt 4Ł 
 

§ 22Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się:  
zapewnienie dostaw energii cieplnej z zastosowa-

niem lokalnych uródeJ cie”Ja (zasilających jeden obiekt 
grzewczy) lub zbiorczych (zasilających więcej niw je-
den obiekt grzewczy) wraz z realizacją cieci cie”Jow-

niczych z uwzględnieniem wymogów § 5 ust. 4. 

 

§ 23Ł W zakresie gos”odarki od”adami ustala się:  
zagos”odarowanie od”adów oraz ich wywóz 

zgodnie z planem gospodarki odpadami obowiązują-
cym w gminie. 
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§ 24Ł W zakresie obsJugi telekomunikacyjnej 

ustala się:  
na terenie objętym ”lanem do”uszcza się lokali-

zację celu ”ublicznego z zakresie Jączno`ci ”ublicz-

nej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę 
oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyj-

nej i sieci telekomunikacyjnych. 

 

§ 25. Ustalenia dotyczące wysoko`ci stawki ”ro-

centowej sJuwącej naliczaniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego 

Ustala się, iw wysoko`ć stawki ”rocentowej sJu-

wącej naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem ”lanu miej-

scowego dla wszystkich terenów w granicach ”lanu 
wynosi 15%; sJownie: ”iętna`cie ”rocentŁ 

 

§ 26Ł Ustalenia dotyczące s”osobów i termi-

nów tymczasowego zagos”odarowania, urządze-

nia i uwytkowania terenów 

1. Do czasu zagos”odarowania terenów zgodnie 
z funkcją okre`loną w ”lanie do”uszcza się dotych-

czasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytko-

wanie terenówŁ 
2Ł Nie ustala się tymczasowego zagos”odaro-

wania terenów innego niw wymienione w ustŁ 1. 

 

§ 27Ł Ustalenia dotyczące obszarów wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji 

1Ł Ustala się rewitalizację terenów ”o byJej cu-

krowni ｭBaborówｬ o granicach oznaczonych gra-

ficznie na rysunku ”anu obejmujących tereny ozna-

czone symbolami: 4-PUI, 3-PUI, a takwe terenów 
byJej cegielni o symbolach: 1-PUI i 2-PUI. 

2. W ramach rewitalizacji na terenach: 3-PUI,  

4-PUI do”uszcza się likwidację sieci i urządzeL in-

frastruktury technicznej w tym gospodarki wodno- 

`ciekowej ”o byJej cukrowni ｭBaborówｬ, a takwe 
rozbiórkę obiektów ”ozostających w kolizji z no-

wym zainwestowaniem, bądu tew ada”tację istnie-

jących obiektów - dla potrzeb nowej funkcji produk-

cyjno ｦ usJugowej, dla której zasady zagos”odaro-

wania oraz ”arametry i wskauniki zabudowy okre-

`lone zostaJy w § 46Ł 
3. Na terenach oznaczonych symbolami: 1-PUI  

i 2-PUI do”uszcza się likwidację sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, a takwe rozbiórkę obiek-

tów ”ozostających w kolizji z nowym zainwesto-

waniem, bądu tew ada”tację istniejących obiektów - 
dla potrzeb nowej funkcji produkcyjno ｦ usJugowej, 
dla której zasady zagos”odarowania oraz ”arametry 
i wskauniki zabudowy okre`lone zostaJy w § 46Ł 

4Ł Ustala się obszar ”rzeznaczony docelowo do 
rekultywacji technicznej i biologicznej, obejmujący 
skJadowisko od”adów, dla którego ”o zakoLczeniu 
eks”loatacji w ramach rekultywacji obowiązuje 
wyrównanie niecki skJadowiska, ”okrycie warstwą 
gruntu, w”rowadzenie zadrzewieL i krzewówŁ 

5Ł Ustala się obszar ”rzeznaczony do rekultywa-

cji biologicznej ”o byJej cukrowni ｭBaborówｬ i ozna-

czony na rysunku planu symbolem 4-ZNI. W ra-

mach rekultywacji ustala się likwidację urządzeL 
gospodarki wodno - `ciekowej ”o byJej cukrowni 
ｭBaborówｬ, niwelację gruntów, uregulowanie sto-

sunków wodnych oraz ”rzywrócenie funkcji zieleni 
zgodnie z zasadami zagos”odarowania okre`lonymi 
w § 60Ł 

 

§ 28Ł Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego obejmujące: ustalenia dotyczące zabu-

dowy istniejącej, lokalizacji budynków bez”o`rednio 
”rzy granicy dziaJki budowlanej lub w odlegJo`ci 1,5 m 

od tej granicy, zasady rozmieszczania reklam 

1Ł Śla istniejącej zabudowy o wskaunikach i ”a-

rametrach zabudowy innych niw okre`lone w usta-

leniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów 
okre`lone w rozdzŁ 3 do”uszcza się wszelkie ”race 
budowlane nie wykraczające ”oza dotychczasowe 
”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowyŁ 

2Ł Śo”uszcza się sytuowanie budynków lewą-
cych `cianą zewnętrzną bez otworów okiennych 

i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki bu-

dowlanej lub w odlegJo`ci 1,5 m od tej granicy na 

terenach o symbolach: od 1-MWI do 5-MWI,  

od 1-MWII do 32-MWII, od 1-MWUI do 15-MWUI, 

od 1-MNII do 22-MNII, 1-MNIII, od 1-MNUII  

do 22-MNUII, od 1-MNRI do 7-MNRI. 

3Ł Śo”uszcza się rozbudowę istniejących budyn-

ków lewących `cianą zewnętrzną bez otworów 
okiennych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy granicy 

dziaJki budowlanej na terenach o symbolach:  
od 1-UKI do 3-UKI, od 1UOI do 4-UOI, od 1-UPI  

do 3-UPI, od 5-UP,UKI do 8-UP,UKI, od 1-UP,UKII 

do 6-UP,UKII, 1-USI, 2-USI, 1-KSI, 1-KSII, 1-PUI,  

2-PUI, 4-PUI, 5-PUI, 6-PUI, 1-PUIII w taki s”osób, 
by czę`ć rozbudowywana lewaJa w ”asie wyzna-

czonym ”rzez szeroko`ć budynku istniejącego 
wzdJuw granicy dziaJki, a wysoko`ć czę`ci rozbu-

dowywanej nie byJa większa niw wysoko`ć budynku 
istniejącego ”odlegającego rozbudowieŁ 

4Ł W granicach obszaru objętego ”lanem za wy-

jątkiem obszaru obejmującego historyczny ukJad 
urbanistyczny ｦ Stare Miasto do”uszcza się lokali-
zację reklam wolno stojących i innych, w tym takwe 
wielkoformatowych o powierzchni reklamowej po-

wywej 6 m2. 

5Ł Obowiązuje zakaz umieszczania reklam: 
1) na drzewach, 

2) na obiektach maJej architektury, 
3) na urządzeniach technicznych, 
4) w miejscach i w s”osób zastrzewony dla zna-

ków drogowych lub w s”osób utrudniających ich 
odczytanie, 

5) w miejscach, w których będą ”rzesJaniaJy za-

budowę objętą ochroną konserwatorską, o której 
mowa od § 7-10, 
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6) na elewacjach budynków objętych ochroną 
konserwatorską zgodnie z wymogami okre`lonymi 
od § 7 -10, 

7) na dachach budynków, 
8) malowanych bez”o`rednio na elewacjach, 
9) w s”osób ”rzesJaniający detale architekto-

niczne elewacji oraz otwory okienne. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 29Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo ｦ usJugowej 
1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 

Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MWI do  

5-MWI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJugi handlu, rzemiosJa w ”arterach budyn-

ków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie  

o symbolu 5 - MWI, 

b) funkcję usJugową z zakresu: handlu, gastro-

nomii, rzemiosJa, usJug ”ocztowych, zdrowia,  
a takwe biura i gabinety, w ”arterach nowo ｦ reali-

zowanych budynków mieszkalnych, je`li obejmuje 
ona nie mniej niw 70% ”owierzchni uwytkowej ”ar-

teru budynków mieszkalnych, 
c) lokalizację wolno stojących obiektów usJugo-

wych z zakresu funkcji wymienionej w lit. b, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
f) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
g) obiekty i urządzenia s”ortu i rekreacji, 
h) garawe, budynki gos”odarczeŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz: 
a) realizacji garawy jako obiektów tymczasowych, 
b) realizacji obiektów handlu hurtowego. 

3) Śla nowych garawy zbiorowych obowiązuje 
nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, 

a ”onadto nakaz ujednolicenia materiaJów wykoL-
czeniowych elewacji. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od 2 do 

5 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niw 20 m; 

dachy ”Jaskie, 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 

- 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 13 m; 

dachy ”Jaskie, 
3) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 

gospodarczych ｦ 6 m; dachy ”Jaskie bądu s”adzi-
ste, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45 
sto”ni; do”uszcza się rozbudowę istniejących obiek-

tów, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 

450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia 
”oJaci dachowych, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

25% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji ｦ 

maksymalnie 70%. 

 

§ 30Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MWII 

do 32-MWII i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJug handlu, rzemiosJa, biura, gabinety w ”ar-

terach budynków mieszkalnych wielorodzinnych za 
wyjątkiem terenów o symbolach od 12-MWII do  

16-MWII, 27-MWII, 28-MWII, 32-MWII, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
d) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
e) obiekty i urządzenia s”ortu i rekreacji, 
f) garawe z uwzględnieniem wymogów ”kt 2, 
g) budynki gospodarcze, 

h) rozbudowę istniejących usJug związanych  
z obsJugą ”ojazdów mechanicznychŁ 

2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz: 
a) realizacji garawy jako obiektów tymczasowych, 
b) realizacja obiektów handlu hurtowego, 
3) Śla nowych garawy zbiorowych obowiązuje 

nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, 

a ”onadto nakaz ujednolicenia materiaJów wykoL-
czeniowych elewacji. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej i usJu-

gowej - 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw  
13 m; dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 450; do”uszcza się roz-

budowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych większym niw 450 z zachowaniem 

istniejącego kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
2) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 

gospodarczych ｦ 6 m; dachy ”Jaskie bądu s”adzi-
ste, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45°; 
do”uszcza się rozbudowę istniejących obiektów,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych większym niw 
450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia 

”oJaci dachowych, 
3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

25% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 
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4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji 
maksymalnie ｦ 70%. 

 

§ 31Ł1. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MWUI 

do 15-MWUI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny za-

budowy mieszkaniowo ｦ usJugowej obejmującej 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję 
usJugową z zakresu usJug ”ublicznych i komercyj-

nych. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia o którym mowa  
w ust. 1 ustala się mowliwo`ć realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
c) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
d) garawe, 
e) budynki gospodarcze, 

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych 
z obsJuga ”ojazdów mechanicznych o maksymalną 
wielko`ć nie ”rzekraczającą 25% ”owierzchni uwyt-

kowej istniejącego obiektuŁ 
2) Ustala się mowliwo`ć rozbudowy istniejących 

obiektów o funkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodni-

czej oraz budowy nowych lewących w granicach 
zainwestowanych dziaJekŁ 

3) Śla nowych garawy zbiorowych obowiązuje 
nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, 

a ”onadto nakaz ujednolicenia materiaJów wykoL-
czeniowych elewacji. 

4) Ustala się zagos”odarowanie terenu ”omiędzy 
budynkami o nr: 6 i 8 lewącymi ”rzy Rynku ”o obu 
stronach ciągu ”ieszo ｦ jezdnego 1-KPJ w formie 

placu handlowego z zakazem realizacji budynkówŁ 
5) Maksymalna wysoko`ć nowo realizowanego 

budynku w zabudowie ”ierzejowej nie mowe być 
większa niw wysoko`ć istniejącego budynku lewące-

go bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki z budynkiem 
nowo realizowanym. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej i usJugowej- 3 kondygnacje nadziemne  

(z uwzględnieniem wymogów ”kt 2 i nie więcej niw 
14 m; dachy s”adziste o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 300 do 45°; do”uszcza się rozbu-

dowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych mniejszym niw 300 lub tew więk-

szym niw 450 z zachowaniem istniejącego kąta na-

chylenia ”oJaci dachowych, 

2) wysoko`ć budynków stanowiących uzu”eJ-
nienie zabudowy pierzejowej ｦ 2 kondygnacje nad-

ziemne + poddasze, 

3) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 
gospodarczych ｦ 6 m; dachy ”Jaskie bądu s”adzi-
ste, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45°; 
do”uszcza się rozbudowę istniejących obiektów,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych większym niw 
450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia 
”oJaci dachowych, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

5% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu in-

westycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 85%. 

 

§ 32Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MNI do 

9-MNI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) biura, gabinety, 

b) usJugi s”ortu i rekreacji, 

c) usJugi handlu, rzemiosJa sJuwące obsJudze 
funkcji mieszkaniowej, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
f) zieleL urządzoną, urządzenia s”ortu i rekreacji, 

g) budynki gos”odarcze, garaweŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji: 
a) garawy zbiorowych, za wyjątkiem garawy dla 

potrzeb zabudowy mieszkaniowej realizowanej  

w formie szeregowej, 

b) nowych garawy jako obiektów tymczasowych, 

c) obiektów handlu hurtowegoŁ 
3) Dla nowo ｦ realizowanych obiektów nakaz 

stosowania tradycyjnych materiaJów w elementach 
wykoLczeniowych elewacji tjŁ: dla dachów - da-

chówki ceramicznej bądu innego materiaJu imitują-
cego dachówkę, dla `cian: drewna, cegJy klinkiero-

wej, kamienia, tynku. 

4) Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szerego-

wej, bliuniaczejŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej i usJugowej ｦ 3 kondygnacje nadziemne i nie 

więcej niw 13 m, 
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2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus 

”oddasze i nie więcej niw 6 m, 

3) dachy s”adziste, o kącie nachylenia ”oJaci 

dachowych od 30odo 45°; do”uszcza się rozbudo-

wę istniejących obiektów, o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych mniejszym niw 300 lub tew większym niw 
450z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia 
”oJaci dachowych, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

45% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 50%. 

 

§ 33Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolu: od 1-MNII do 

22-MNII i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) biura, gabinety, 

b) usJugi s”ortu i rekreacji, 

c) usJugi handlu, gastronomii, rzemiosJa sJuwące 
obsJudze funkcji mieszkaniowej, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
f) zieleL urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, 

g) garawe, budynki gos”odarczeŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji garawy jako obiektów tym-

czasowych a takwe obiektów handlu hurtowegoŁ 
3) Dla nowo ｦ realizowanych obiektów nakaz 

stosowania tradycyjnych materiaJów w elementach 
wykoLczeniowych elewacji tjŁ: dla dachów - da-

chówki ceramicznej bądu innego materiaJu imitują-
cego dachówkę, dla `cian: drewna, cegJy klinkiero-

wej, kamienia, tynku. 

4) Na terenach oznaczonym graficznie na rysun-

ku ”lanu jako zes”oJy zabudowy o jednolitej formie 

obowiązuje w granicach ”oszczególnych zes”oJów 
dla istniejących budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych nakaz utrzymania istniejącej wysoko`ci 
obiektów, geometrii dachów oraz zachwiana istnie-

jącej kubatury budynkówŁ 
3. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej ｦ 3 kondygnacje nadziemne z uwzględnie-

niem ustaleL ”kt 3 i nie więcej niw 13 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus 

”oddasze i nie więcej niw 10 m, 

3) na terenach o symbolach: 15-MNII, 20-MNII  

i 21-MNII obejmujących zes”oJy zabudowy o jedno-

litej formie ｦ dla nowych budynków mieszkalnych - 
dachy s”adziste, o kącie nachylenia ”oJaci dacho-

wych od 300 do 450, wysoko`ć budynków miesz-
kalnych - 2 kondygnacje nadziemne, 

4) na terenach wymienionych w pkt 1 i 2 - da-

chy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachylenia ”oJa-

ci dachowych do 45°, ”rzy czym dachy o kącie 
nachylenia ”oJaci do 15° mogą być realizowane  
w obiektach o maksymalnej wysoko`ci 2 kondy-

gnacji nadziemnych; do”uszcza się rozbudowę ist-
niejących obiektów o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych większym niw 450 z zachowaniem istnieją-
cego kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 

5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

30% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

6) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 55%. 

 

§ 34Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1-MNIII i ustala 

się ”rzeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie szeregowej. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) biura, gabinety, 

b) usJugi s”ortu i rekreacji, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) zieleL urządzoną, urządzenia s”ortu i rekreacji, 
f) budynki gospodarcze, garaweŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji nowych garawy jako obiek-

tów tymczasowychŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej ｦ 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 
9 m, dachy ”Jaskie, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy ｦ 5 m, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

20% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 75%. 

 

§ 35Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
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Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MNUI 

do 22-MNUI i ustala się przeznaczenie: tereny za-

budowy mieszkaniowo ｦ usJugowej obejmujące 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję 
usJugowąŁ 

2Ł Funkcja usJugowa, o której mowa w ustŁ 1 

obejmuje: usJugi handlu, rzemiosJa, s”ortu i rekre-

acji, biura, binetyŁ O”rócz ww. usJug na terenie  
o symbolu 10-MNUI ｦ ”iekarnię, na terenie  
20-MNUI ｦ obiekty dla ”otrzeb usJug weterynaryjnychŁ 

3Ł Ustala się mowliwo`ć rozbudowy istniejących 
oraz budowy nowych obiektów związanych z ob-

sJugą i na”rawą ”ojazdów mechanicznych, obiek-

tów o funkcji rolniczej i ogrodniczej lewących w gra-
nicach zainwestowanych dziaJek o ww. funkcji. 

4Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJugi gastronomii, 
b) nowe obiekty związane z dziaJalno`cią ogrod-

niczą realizowane na dziaJkach nie uwzględnionych 
w ust. 3, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) zieleL urządzoną, 
f) budynki gos”odarcze, garawe, 
g) obiekty maJej architekturyŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji garawy zbiorowychŁ 
3) Dla nowo ｦ realizowanej zabudowy o obwią-

zuje nakaz - stosowania tradycyjnych materiaJów  
w elementach wykoLczeniowych obiektów tjŁ: dla 
dachów s”adzistych - dachówki ceramicznej bądu 
innego materiaJu imitującego dachówkę, dla `cian: 
drewna, cegJy klinkierowej, kamienia, tynkuŁ 

4) Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szerego-

wej, bliuniaczejŁ 
5. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej i usJugowej, rzemiosJa ｦ 3 kondygnacje nad-

ziemne i nie więcej niw 13 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus 

”oddasze i nie więcej niw 10 m, 

3) na terenach o symbolach: 2-MNUI, 22-MNUI, 

12-MNUI, 13-MNUI obowiązują dachy s”adziste,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30o  

do 45°, na ”ozostaJych terenach: dachy ”Jaskie 

bądu s”adziste, o kącie nachylenia ”oJaci dacho-

wych do 45°, ”rzy czym dachy o kącie nachylenia 
”oJaci do 15° mogą być realizowane w obiektach  
o maksymalnej wysoko`ci 2 kondygnacji nadziem-

nych; do”uszcza się rozbudowę istniejących obiek-

tów o kącie nachylenia ”oJaci dachowych więk-

szym niw 450  z zachowaniem istniejącego kąta na-

chylenia ”oJaci dachowych; 
4) powierzchnia biologicznie czynna: 

a) minimum 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej 
lub terenu inwestycji z uwzględnieniem litŁ b, 

b) na terenie o symbolu 11 ｦMNUI - minimum 

5% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji: 
a) maksymalnie 60% z uwzględnieniem litŁ b, 

b) na terenie o symbolu 11-MNUI - maksymalnie 90%. 

 

§ 36Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MNUII 

do 22-MNUII i ustala się przeznaczenie: tereny za-

budowy mieszkaniowo ｦ usJugowej obejmujące 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodo-

wą, funkcję usJugową oraz obiekty związane z dzia-

Jalno`cią ogrodnicząŁ 
2Ł Funkcja usJugowa, o której mowa w ustŁ 1 

obejmuje: usJugi handlu, rzemiosJa, rekreacji, biura, 
gabinetyŁ Ponadto ustala się mowliwo`ć rozbudowy 
istniejących obiektów związanych z obsJugą i na-

”rawą ”ojazdów mechanicznych z uwzględnieniem 

ustaleL ustŁ 3 ”kt 1 lit c, a takwe rozbudowę istnie-

jącego zakJadu kamieniarskiego na terenie o symbo-

lu 16-MNUII. 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJugi gastronomii, 
b) obiekty związane z obsJugą dziaJalno`ci rolni-

czej oraz obsJugą s”rzętu rolniczego, 
c) na terenach o symbolach: 8-MNUII 9-MNUII, 

15-MNUII, 16-MNUII nowe obiekty związane z ob-

sJugą i na”rawą ”ojazdów mechanicznych (warszta-

ty, stacje diagnostyczne, stacje kontroli ”ojazdów), 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
f) zieleL urządzoną, urządzenia s”ortu i rekreacji, 

g) budynki gos”odarcze, garawe, 
h) obiekty maJej architekturyŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji garawy zbiorowychŁ 
3) Dla nowo ｦ realizowanej zabudowy obwiązuje 

nakaz - stosowania tradycyjnych materiaJów  

w elementach wykoLczeniowych obiektów tjŁ: dla 
dachów s”adzistych - dachówki ceramicznej bądu 
innego materiaJu imitującego dachówkę, dla `cian: 
drewna, cegJy klinkierowej, kamienia, tynkuŁ 

4) Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szerego-

wej, bliuniaczejŁ 
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4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej, usJugowej, rzemiosJa ｦ 3 kondygnacje nad-

ziemne i nie więcej niw 13 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus 

”oddasze i nie więcej niw 10 m, 

3) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 45° z uwzględnieniem 
ustaleL ”kt 4; dachy, o kącie nachylenia ”oJaci do 
15° mogą być realizowane w obiektach o maksy-

malnej wysoko`ci 2 kondygnacji nadziemnych; 
do”uszcza się rozbudowę istniejących obiektów  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych większym niw 
450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia 
”oJaci dachowych, 

4) na terenach o symbolach: 20-MNUII  

i 22-MNUII ｦ dachy s”adziste, o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych od 30 do 45°, 

5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

30% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

6) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 60%. 

 

§ 37Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-MNRI 

do 7-MNRI i ustala się przeznaczenie: tereny zabu-

dowy zagrodowej obejmujące: zabudowę zagrodo-

wą, jednorodzinną oraz obiekty związane z dziaJal-

no`cią ogrodnicząŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJugi handlu, rzemiosJa, biura, gabinety, 

b) obiekty i urządzenia s”ortu i rekreacji, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) zieleL urządzoną, budynki gos”odarcze, garawe, 
f) obiekty maJej architekturyŁ 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji garawy zbiorowychŁ 
3) Dla nowo ｦ realizowanej zabudowy obwiązuje 

nakaz - stosowania tradycyjnych materiaJów w ele-
mentach wykoLczeniowych obiektów tjŁ: dla da-

chów s”adzistych - dachówki ceramicznej bądu in-

nego materiaJu imitującego dachówkę, dla `cian: 
drewna, cegJy klinkierowej, kamienia, tynkuŁ 

4) Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolno stojącej lub bliuniaczejŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenów: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowej, usJugowej, rzemiosJa ｦ 3 kondygnacje nad-

ziemne i nie więcej niw 13 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych i garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus 

poddasze i nie więcej niw 13 m, 

3) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 45°, ”rzy czym dachy 

o kącie nachylenia ”oJaci do 15° mogą być realizo-

wane w obiektach o maksymalnej wysoko`ci kon-

dygnacji nadziemnych; do”uszcza się rozbudowę 
istniejących obiektów o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych większym niw 450 z zachowaniem ist-

niejącego kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

30% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 60%. 

 

§ 38Ł Tereny zabudowy usJugowej 
1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 

Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-UKI do  

3-UKI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny usJugowe  
z przeznaczeniem pod obiekty kultu religijnego ｦ 

ko`cioJy, ka”lice, budynku za”lecza administracyj-

nego z nimi związaneŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
c) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
d) garawe, budynki gos”odarczeŁ 
3. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć obiektów kultu religij-

nego - 3 kondygnacje nadziemne; dachy spadziste; 

w obiektach istniejących obowiązuje zachowanie 
istniejącej wysoko`ci i geometrii dachów, 

2) maksymalna wysoko`ć obiektów za”lecza 
administracyjnego i socjalnego ｦ dwie kondygnacje 

nadziemne, dachy s”adziste, o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych od 300 do 450, 

3) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 
gospodarczych ｦ 6 m; dachy s”adziste, o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych 300 do 45°, 

4) powierzchnia biologicznie czynna na terenach: 

a) 1-UKI i 2-UKI - minimum 30% powierzchni 

dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
b) 3-UKI - min. 1%, ”owierzchni dziaJki budow-

lanej lub terenu inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji: 
a) na terenach: 1-UKI i 2-UKI - maksymalnie 60%, 

b) na terenie 3-UKI ｦ maksymalnie 90%. 
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§ 39Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-UOI do 

4-UOI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny usJug ”u-

blicznych z przeznaczeniem pod obiekty: nauki, 

o`wiaty, kultury wraz z obiektami i urządzeniami 
s”ortu i rekreacji z nimi związanymiŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) obiekty zaplecza administracyjnego i socjalnego, 

c) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
d) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
e) garawe, budynki gos”odarcze, 
f) na terenach: 2-UOI i 4-UOI ｦ mieszkania wbu-

dowane w obiekty usJugowe, budynki mieszkalne 
jednorodzinne. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 

oraz mieszkaniowej - 3 kondygnacje nadziemne i nie 

więcej niw 16 m; dachy ”Jaskie bądu s”adziste,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 300 do 450, 

2) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 
gospodarczych ｦ 6 m; dachy ”Jaskie bądu spadziste, 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 300 do 45°, 
3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

25% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 60%. 

 

§ 40Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-UPI do 

3-UPI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny usJug ”u-

blicznych obejmujących usJugi: administracji, o”ieki 
zdrowotnej, s”oJecznej, socjalnej, kultury, sądow-

nictwa, szkolnictwa, s”ortu, zdrowia, bankowo`ci, 
usJugi ”ocztowe i telekomunikacyjneŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) obiekty zaplecza administracyjnego i socjalnego, 

c) usJugi handlu, gastronomii, rzemiosJa, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
f) garawe, budynki gospodarcze, 

g) mieszkania wbudowane w obiekty usJugowe 
obejmujące nie więcej niw 50% ”owierzchni uwyt-

kowej obiektu usJugowegoŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej- 

4 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 20 m; 

dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych 300 do 450, 

2) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budynków 
gospodarczych ｦ 6 m; dachy ”Jaskie bądu s”adzi-
ste, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45°, 

3) powierzchnia biologicznie czynna na terenach: 

a) 1-UPI i 3-UPI- minimum 20% powierzchni 

dziaJki budowlanej terenu inwestycji, 
b) 2- UPI- minimum 1% ”owierzchni dziaJki bu-

dowlanej terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji: 

a) na terenach: 1-UPI i 3-UPI ｦ maksymalnie 70%, 

b) na terenie 2-UPI - maksymalnie 90%. 

 

§ 41Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-UP, UKI 

do 9-UP, UKI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny 

usJug ”ublicznych i komercyjnychŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) obiekty zaplecza administracyjnego i socjalnego, 

c) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 

d) zieleL urządzoną, obiekty maJej architektury, 
e) garawe, budynki gos”odarcze, 
f) na terenach o symbolach: od 5-UP,UKI do  

9-UP,UKI mieszkania wbudowane w obiekty usJu-

gowe obejmujące nie więcej niw 50% ”owierzchni 
uwytkowej obiektu usJugowego, 

g) na terenie 9-UP,UKI budynki mieszkalne jed-

norodzinne. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 

oraz mieszkaniowej - 3 kondygnacje nadziemne i nie 

więcej niw 16 m; dachy ”Jaskie bądu s”adziste,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 450, 

2) maksymalna wysoko`ć dla garawy, budyn-

ków gos”odarczych - 1 kondygnacja nadziemna 

plus poddasze i nie więcej niw 10 m; dachy ”Ja-

skie bądu s”adziste, o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych do 45°, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

20% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 75%. 
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§ 42Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-UP,UKII 

do 6-UP,UKII i ustala się ”rzeznaczenie: tereny za-

budowy usJugowej obejmującej usJugi ”ubliczne  
i komercyjne. 

2Ł O”rócz usJug wymienionych w ustŁ 1 na tere-

nie o symbolu 6-UP,UKII mogą by realizowane 
usJugi z zakresu ”rzemysJu s”owywczego (”iekar-

nia), na terenie 5-UP,UKII ｦ obiekty z zakresu usJug 
pogrzebowych, na terenie 1-UP,UKII ｦ usJugi z za-

kresu obsJugi i na”rawy ”ojazdów mechanicznych 
w tym: stacje paliw, na terenach o symbolach od  

2-UP,UKII do 4-UP,UKII ｦ bazy, skJady, magazyny, 
na terenie 4-UP,UKII - zakJad usJug komunalnychŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 

a) mieszkania wbudowane w obiekty usJugowe 
na terenach o symbolach: 6-UP,UKII,5-UP,UKII, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) ulice wewnętrzne miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, place do ruchu pojazdów, 
d) zieleL urządzoną, urządzenia s”ortu i rekreacji, 
e) obiekty maJej architektury, 
f) budynki gos”odarcze, garawe, 
2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji: 
a) nowych budynków gos”odarczych i garawy 

jako obiektów tymczasowych, 

b) ogrodzeL ”eJnych, ogrodzeL z blachy bądu  
z betonowych, ”refabrykowanych elementów na 
frontach dziaJekŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 

- 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 16 m, 

2) dla obiektów usJugowych - dachy ”Jaskie 
bądu s”adziste, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 
dachowych do 450; do”uszcza się rozbudowę ist-
niejących obiektów o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych ”owywej 45o z zachowaniem istniejącego 
kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 

3) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych, garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus pod-

dasze i nie więcej niw 10 m, dachy ”Jaskie bądu s”a-

dziste, o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45°, 
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

10% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 80%. 

 

§ 43Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenuŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: 1-USI, 2-USI  

i ustala się ”rzeznaczenie: tereny s”ortu i rekreacji 
obejmujące obiekty i urządzenia s”ortu i rekreacjiŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) obiekty zaplecza administracyjno ｦ socjalnego, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) obiekty maJej architektury, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) budynki gospodarcze, 

f) tymczasowe obiekty handlu i gastronomii, 

2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz realizacji: 
a) ogrodzeL ”eJnych, ogrodzeL z blachy, bądu  

z ”refabrykowanych elementów betonowych, 
b) nowych garawy jako obiekty wolno stojące. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 

ｦ 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 16 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych ｦ 6 m, 

2) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 30%. 

 

§ 44Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolach:  
1-KSI, 2-KSI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny 
obiektów i urządzeL komunikacji samochodowej 
obejmujących: stacje ”aliw, usJugi techniczne moto-

ryzacji, myjnie samochodowe. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) usJugi handlu, gastronomii, motele, 
b) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych, cięwarowych, autobusów, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) garawe, budynki gos”odarcze, 
e) doj`cia ”iesze, dojazdy, place do ruchu pojaz-

dów, zatoki ”ostojowe, 
f) zieleL urządzoną, 
g) obiekty maJej architekturyŁ 
2) Na terenach obowiązuje zakaz realizacji obiek-

tów, których funkcjonowanie stwarza zagrowenie 
dla wód ”owierzchniowych i ”odziemnych oraz 
powietrza atmosferycznego. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 
ｦ 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 16 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych, garawy ｦ 10 m, 
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3) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia gJównych ”oJaci dachowych do 450; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 

maksymalnie 70%. 

 

§ 45Ł1Ł Wyznacza się teren o symbolu: 1-KSII 

i ustala się ”rzeznaczenie: teren obiektów i urzą-
dzeL komunikacji samochodowej i skJadówŁ 

2. Zakres funkcji wymienionej w ust. 1 obejmu-

je: stacje ”aliw, usJugi z zakresu na”rawy, obsJugi, 
demontawu ”ojazdów mechanicznych, ”rzetwarza-

nie zuwytego s”rzętu elektrycznego i elektroniczne-

go, skJady zJomu i metali kolorowych, skJad o”aJuŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
1) Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-

cza się: 
a) usJugi handlu, 
b) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych, cięwarowych, autobusów, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) garawe, budynki gos”odarcze, 
e) doj`cia ”iesze, dojazdy, ”lace do ruchu pojaz-

dów, zatoki ”ostojowe, 
f) zieleL urządzoną, 
g) obiekty maJej architekturyŁ 
2) Na terenie obowiązuje zakaz realizacji obiek-

tów, których funkcjonowanie stwarza zagrowenie 
dla wód ”owierzchniowych i ”odziemnych oraz 
powietrza atmosferycznego. 

4. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 
ｦ 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 16 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych, garawy - 1 kondygnacja nadziemna plus pod-

dasze i nie więcej niw 10 m, 

3) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia gJównych ”oJaci dachowych do 450; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 70%. 

 

§ 46Ł Tereny zabudowy produkcyjno ｦ usJugo-

wej i ”rzemysJu 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-PUI do  

6-PUI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny ”rodukcyjno 
- usJugowe obejmujące obiekty ”rodukcyjne, maga-

zynowo ｦ skJadowe, usJugowe w tym usJugi logi-

styczne, rzemiosJaŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) obiekty zaplecza socjalnego, 

b) stacje ”aliw usJugi techniczne motoryzacjiŁ 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

w tym indywidualne oczyszczalnie `cieków, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, place do ruchu pojazdów, 
e) garawe, 
f) zieleL urządzonąŁ 
2) Inwestycje nie mogą stanowić zagrowenia dla 

wód ”owierzchniowych i ”odziemnychŁ 
3) Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych 

nawierzchni na ”odJowu izolowanym na terenach 
”arkingów, ”laców oraz drógŁ 

3. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 4 kon-

dygnacje nadziemne i nie więcej niw 20 m, przy 

czym na terenie 4-PUI nie więcej niw 25 m, 

2) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odar-

czych, garawy ｦ 10 m, 

3) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 50o, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
5) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 70%. 

 

§ 47Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu 1-PUII i ustala się 

przeznaczenie: teren produkcyjno ｦ usJugowy  

i eks”loatacji ”owierzchniowej obejmujący obiekty 
produkcyjne, magazynowo ｦ skJadowe oraz usJu-

gowe w tym rzemiosJa, a takwe obiekty i urządzenia 
związane z eks”loatacją zJowa ko”alin pospolitych. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) obiekty zaplecza socjalnego, 

b) stacje ”aliw, usJugi techniczne motoryzacji, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

w tym indywidualne oczyszczalnie `cieków, 
d) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
e) garawe, 
f) zieleL urządzonąŁ 
2) Inwestycje nie mogą stanowić zagrowenia dla 

wód ”owierzchniowych i ”odziemnychŁ 
3) Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych 

nawierzchni na ”odJowu izolowanym na terenach 
”arkingów, ”laców oraz drógŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 4 kon-

dygnacje nadziemne i nie więcej niw 20 m, 
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2) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 50o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 80%. 

 

§ 48Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu 1-PUIII i ustala się 

przeznaczenie: teren produkcyjno ｦ usJugowy 

obejmujący obiekty ”rodukcyjne w tym z zakresu 
”rodukcji s”owywczej, ”rzetwórstwa rolno -

s”owywczego (w tym: wytwórnie ”asz, zakJady 
tJuszczowe), bazy trans”ortowe, na”rawy i obsJugi 
s”rzętu mechanicznego w tym maszyn rolniczych  
a takwe obiekty magazynowo ｦ skJadowe oraz usJu-

gowe w tym rzemiosJaŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) obiekty zaplecza socjalnego, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

w tym indywidualne oczyszczalnie `cieków, 
c) ulice wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, ”arkin-

gi, ”lace do ruchu ”ojazdów, 
d) stacje ”aliw, usJugi techniczne motoryzacji, 
e) garawe, 
f) zieleL urządzonąŁ 
2) inwestycje nie mogą stanowić zagrowenia dla 

wód ”owierzchniowych i ”odziemnychŁ 
3) obowiązuje nakaz stosowania szczelnych na-

wierzchni na ”odJowu izolowanym na terenach ”ar-

kingów, ”laców oraz drógŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 6 kon-

dygnacji nadziemnych i nie więcej niw 30 m, 

2) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 50o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 80%. 

 

§ 49Ł Tereny ”ozostające w uwytkowaniu rolni-

czym. 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-RI do 4-RI  

i ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
w tym urządzenia melioracji wodnej, ”rzeciw”owo-

dziowe, ”rzeciw”owarowe dla ”otrzeb rolnictwa, 
b) drogi dojazdowe do gruntów rolnychŁ 
3Ł Na terenach obowiązuje zakaz realizacji bu-

dynków za wyjątkiem budynków realizowanych dla 
celów infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Na terenie 1-RI ustala się mowliwo`ć ”rowa-

dzenia eks”loatacji ”owierzchniowej zJów ko”alin 
pospolitych. 

 

§ 50Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1-PRI i ustala się 

przeznaczenie: teren gospodarki hodowlanej obej-

mujący obiekty związane z chowem i hodowlą 
zwierząt, ”rzetwórstwem rolno ｦ s”owywczym, 
ubojnie, bazy maszyn rolniczych i na”rawy s”rzętu 
mechanicznego. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) budynki zaplecza administracyjno ｦ socjalnego, 

b) obiekty handlu, o powierzchni zabudowy nie 

”rzekraczającej 5% ”owierzchni terenu inwestycji, 
c) dojazdy, ”lace do ruchu ”ojazdów, ”arkingi, 

garawe, 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

w tym indywidualne oczyszczalnie `cieków dla 
obsJugi funkcji ”rzewidzianej ”lanemŁ 

2) Lokalizowane inwestycje nie mogą stanowić 
zagrowenia dla wód ”owierzchniowych i ”odziem-

nych. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysoko`ć budynków - 3 kondy-

gnacje nadziemne i nie więcej niw 18 m; dachy ”Ja-

skie bądu s”adziste, o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych do 45°, 
2) powierzchnia biologicznie czynna musi sta-

nowić minimum 15% ”owierzchni dziaJki budowla-

nej lub terenu inwestycji, 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 70%. 

 

§ 51Ł Tereny ”arkingów i garawy zbiorowych 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenuŁ 
Wyznacza się tereny o symbolach: 1-GPI, 2-GPI  

i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zbiorowych garawy 
i ”arkingówŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) budynki administracji sJuwące obsJudze funkcji 

wymienionej w ust. 1 o powierzchni zabudowy nie 
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większej niw 5% ”owierzchni dziaJki lub terenu in-

westycji, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) zieleL urządzonąŁ 
2) Śla nowych garawy obowiązuje nakaz utrzy-

mania jednolitej formy, geometrii dachu oraz ujed-

noliconych elementów wykoLczeniowych elewacjiŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć garawy, budynków 
administracji ｦ 6 m; dachy ”Jaskie lub s”adziste 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45°, 
2) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 
3) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji - 
maksymalnie 75%. 

 

§ 52Ł Tereny obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 
Wyznacza się teren skJadowiska od”adów oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem 1-NUI z przeznacze-

niem ”od skJadowanie od”adów innych niw niebez-

”ieczne i obojętne, a takwe sieci, urządzenia tech-

niczne i obiekty niezbędne dla ”rawidJowego funk-

cjonowania skJadowiskaŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-
cza się: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie 

wymienione w ust. 1, 

b) ulice wewnętrzne, dojazdy, ”arkingi, ”lace do 
ruchu ”ojazdów, 

c) budynki sJuwące obsJudze skJadowiska, mak-

symalna wysoko`ć 10 m, dachy ”Jaskie bądu s”a-

dziste do 45o, 

d) zieleL urządzona, zieleL izolacyjnaŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska: 
1) technologia skJadowania od”adów wymaga 

realizacji od”owiednich zabez”ieczeL zapobiegają-
cych infiltracji szkodliwych substancji do wód ”o-

wierzchniowych, podziemnych oraz gruntu, a takwe 
emisji zanieczyszczeL do ”owietrza atmosferyczne-

go oraz ograniczenia emisji haJasu, zabez”ieczenia 
”rzeciw”owarowego, 

2) w fazie eksploatacji i poeksploatacyjnej obo-

wiązuje monitoring skJadowiska, 
3) wokóJ terenu skJadowiska obowiązuje w”ro-

wadzenie ”asa zieleni izolacyjnej o szeroko`ci 
min. 5 m, 

4) ”o zakoLczeniu eks”loatacji skJadowiska ｦ 

obowiązuje rekultywacja skJadowiska zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w § 27 ust. 4. 

 

§ 53Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  

Wyznacza się teren o symbolu: 1-NOI i ustala się 
przeznaczenie: teren oczyszczalni `ciekówŁ 

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
1) obiekty techniczne, administracyjne, socjalne 

sJuwące obsJudze terenów, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

nie wymienione w ust. 1, 

3) doj`cia ”iesze, dojazdy, ”lace, zatok, parkingi, 

garawe, 
4) zieleL urządzonąŁ 
3. Realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie 

mowe stanowić zagrowenia dla wód ”owierzchnio-

wych i podziemnych. 

4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć budynków - 2 kondy-

gnacje nadziemne i nie więcej niw 7 m, 

2) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 75%. 

 

§ 54Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1- EI i ustala się 

”rzeznaczenie: teren obiektów i urządzeL elektro-

energetycznych. 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-
cza się: 

1) obiekty administracyjne, techniczne sJuwące 
obsJudze terenów, 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
nie wymienione w ust. 1, 

3) doj`cia ”iesze, dojazdy, ”lace, parkingi, 

4) zieleL urządzonąŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć budynków- 3 kondy-

gnacje nadziemne i nie więcej niw 9 m, 

2) obowiązują dachy ”Jaskie bądu s”adziste,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna musi sta-

nowić minŁ 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub 
terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 75%. 

 

§ 55Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1-GI i ustala się 

”rzeznaczenie: teren obiektów i urządzeL gazowni-

czych. 
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2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-
cza się: 

1) obiekty administracyjne, techniczne sJuwące 
obsJudze terenów, 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
nie wymienione w ust. 1, 

3) doj`cia ”iesze, dojazdy, ”lace, ”arkingi, 
4) zieleL urządzonąŁ 
4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 

terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 2 kon-

dygnacje nadziemne i nie więcej niw 7 m, 

2) dachy ”Jaskie bądu s”adziste, o kącie nachy-

lenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% 

”owierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 75%. 

 

§ 56Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1-WI i ustala się 

przeznaczenie: teren obiektów i urządzeL wodocią-
gowych obejmujących rejon ujęcia wód ”odziem-

nych ｭBaborówｬ wraz ze strefą ochrony bez”o`red-

niej i czę`ciowo ”o`redniejŁ 
2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-

cza się: 
1) obiekty administracyjne, techniczne sJuwące 

obsJudze terenów, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

nie wymienione w ust. 1, 

3) doj`cia ”iesze, dojazdy, ”lace, ”arkingi, 
4) zieleL urządzonąŁ 
3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 2 kon-

dygnacje nadziemne i nie więcej niw 7 m, 

2) obowiązują dachy ”Jaskie bądu s”adziste,  
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3) powierzchnia biologicznie czynna musi sta-

nowić minŁ 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej lub 
terenu inwestycji, 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni dziaJki budowlanej lub terenu inwestycji- 
maksymalnie 75%. 

 

§ 57. Tereny zieleni i wód 

1) Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ 
Wyznacza się tereny o symbolach: 1-ZLI, 2-ZLI  

i ustala się przeznaczenie: tereny lasówŁ 
2) Obowiązuje zalesienie terenów z wyklucze-

niem obszarów wilgotnych Jąk oraz zbiorowisk ro-

`linnych na ”odmokJych siedliskachŁ 
3) S”osób zagos”odarowania terenów w tym 

zasady lokalizacji budynków, budowli i urządzeL 

winny być zgodne z ”rze”isami odrębnymi w tym 
zakresie ｦ (ustawa o lasach Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 

poz. 59, Nr 34, poz. 170). 

 

§ 58Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-ZPI  

do 8-ZPI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zieleni 

urządzonej obejmującej: ”arki, ogrody, zieleLceŁ 
2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
1) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) urządzenia s”ortu i rekreacji, `ciewki rowero-

we, spacerowe, 

b) obiekty maJej architektury n”Ł: Jawki, zada-

szenia, fontanny, pomniki, pergole, 

c) amfiteatry, muszle koncertowe, 

d) ulice wewnętrzne, ”lace ”ostojowe, miejsca 
”arkingowe lokalizowane ”rzy ciągach komunika-

cyjnych, 

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

§ 59Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-ZII do  

5-ZII i ustala się ”rzeznaczenie: tereny zieleni izola-

cyjnej obejmującej zieleL wysokąŁ 
2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
2) doj`cia, dojazdyŁ 
 

§ 60Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-ZNI do 

12-ZNI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny trwaJych 
uwytków zielonych obejmujących: Jąki, ”astwiska. 

2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

w tym urządzenia melioracji wodnej, ”rzeciw”owo-

dziowe, ”rzeciw”owarowe, 
2) doj`cia ”iesze, dojazdy, ulice wewnętrzne, 

`ciewki rowerowe, s”acerowe, 
3) obiekty maJej architekturyŁ 
3Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz: 
1) wykonywania wszelkich ”rac, a takwe maga-

zynowania bądu skJadowania materiaJów mogących 
do”rowadzić do skawenia gleby oraz wód, 

2) grodzenia nieruchomo`ci zgodnie z wymoga-

mi § 5 ust. 8 pkt 1. 

 

§ 61Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1-WSI do 

7-WSI i ustala się ”rzeznaczenie: tereny wód ”o-

wierzchniowych `ródlądowych ”Jynących obejmu-

jące naturalne cieki ”owierzchniowe wraz z otulinąŁ 
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2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
1) urządzenia wodne, melioracji wodnej, ”rze-

ciw”owodziowe, ”rzeciw”owarowe, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) obiekty mostowe, 

4) urządzenia rekreacyjno ｦ sportowe. 

3Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz w”rowadzania wszelkich substancji 
zanieczyszczeL mogących stanowić zagrowenie dla 
wód oraz ”ogorszenia ich ”arametrów jako`cio-

wych. 

4Ł Ustala się utrzymanie naturalnego ”rzebiegu 
cieków wodnych z do”uszczeniem ich regulacji 

sJuwącej ”o”rawie warunków korzystania z wód  
i ochronie przeciwpowodziowej. 

 

§ 62Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się tereny o symbolach: 1-WSII,  

2-WSII i ustala się ”rzeznaczenie: tereny wód ”o-

wierzchniowych `ródlądowych stojących obejmują-
ce zbiorniki wodne wraz z otulinąŁ 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-
cza się: 

1) urządzenia wodne, melioracji wodnej, ”rze-

ciw”owodziowe, ”rzeciw”owarowe, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) obiekty mostowe, 

4) urządzenia rekreacyjno ｦ sportowe na terenie  

                                                         1-WSII. 

3Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 obo-

wiązuje zakaz w”rowadzania wszelkich substancji 
i zanieczyszczeL do wód oraz gleby oraz wykony-

wania robót mogących stanowić zagrowenie dla 
wód oraz ”ogorszenia ich ”arametrów jako`cio-

wych. 

 

§ 63Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia te-

renu.  

Wyznacza się tereny o symbolach: 1-ZDI, 2-ZDI  

i ustala się ”rzeznaczenie: tereny ogrodów dziaJko-

wych. 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

1) W ramach ”rzeznaczenia, o którym mowa  
w ust. 1 obowiązuje lokalizacja obiektów i urządzeL 
takich jak: obiekty gospodarcze, altany, obiekty 

administracyjne, socjalne. 

2) Na terenach, o których mowa w ustŁ 1 do-

”uszcza się: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) miejsca ”arkingowe wzdJuw ciągów komuni-

kacyjnych o ”owierzchni awurowej, 
c) `ciewki ”iesze, rowerowe, dojazdyŁ 
3) Na terenach obowiązuje zakaz stosowania 

”eJnych ogrodzeLŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 
terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć altan i obiektów go-

spodarczych ｦ 5 m przy dachach spadzistych i 4 m 

”rzy dachach ”Jaskich, 
2) powierzchnia zabudowy altan i obiektów go-

s”odarczych nie mowe ”rzekraczać 25 m²Ł 
 

§ 64Ł1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia tere-

nówŁ  
Wyznacza się teren o symbolu: 1-ZCI i ustala się 

przeznaczenie: teren cmentarza. 

2Ł W granicach terenu cmentarza obowiązują 
ustalenia związane ze strefą ｭKｬ ochrony konserwa-

torskiej zawarte w § 9 ust. 2. 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do”usz-
cza się: 

a) budynki związane z funkcjonowaniem cmen-

tarza takie jak: kaplica, dom przedpogrzebowy, 

kostnica obiekty zaplecza administracyjno ｦ gospo-

darczego, 

b) miejsca ”arkingowe, dojazdy sJuwące obsJudze 
funkcji podstawowej, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) ciągi ”iesze i ”ieszo ｦ jezdne, 

e) zieleL urządzoną: zadrzewienia, zakrzewienia, 

trawniki. 

2) Ustala się maksymalną wysoko`ć nowych 
budynków, o których mowa w ustŁ 2 ｦ 2 kondy-

gnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9 m; obowią-
zują dachy s”adziste o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych od 30° 45°Ł 
3) WykoLczenia elewacji budynków nowo reali-

zowanych na cmentarzu z cegJy, bądu ”Jytek klin-

kierowych, kamienia, drewna lub tynku, pokrycie 

dachów dachówką ceramicznąŁ 
 

RozdziaJ 4 

 

§ 65Ł Prze”isy koLcoweŁ UchwaJa ”odlega ogJo-

szeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz na stronie internetowej miasta. 

 

§ 66Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gminy BaborówŁ 
 

§ 67Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Krystian Dolipski 
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Województwa O”olskiego Nr 93 ｦ 5048 ｦ Poz. 1195 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 93 ｦ 5049 ｦ Poz. 1195 

 

 ZaJącznik nr 4 

 do uchwaJy nr IXｦ105/11 

 Rady Miejskiej w Baborowie 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baborowie  
o sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy obejmującego obszar 
w granicach administracyjnych miasta Baborów  
 

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

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

z ”óunŁ zmianami), ”o za”oznaniu się z wykazem 
uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

obejmującego obszar w granicach administracyj-

nych miasta Baborów, Rada Miejska w Baborowie 
postanawia: 

 

§ 1. Nie uwzględnić uwag wniesionych do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego wyJowonego do ”ublicz-

nego wglądu wniesionych ”rzez: 
1) Pana śugeniusza WagęŁ Uwaga dotyczy 

wykre`lenia za”isu obejmującego mowliwo`ć bu-

dowy biogazowi na terenie 2-PUI oraz wprowa-

dzenia za”isu wykluczającego mowliwo`ć realiza-

cji jakiegokolwiek zakJadu mogącego niekorzyst-

nie w”Jywać na `rodowiskoŁ 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z projektem zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy 

obejmującego obszar w granicach administracyj-

nych miasta Baborowa tereny o symbolach: od  

1-PUI do 6-PUI są terenami rodukcyjno - usJugo-

wymi, na których juw w ramach ich ”rzeznaczenia 
okre`lonego w § 46 ust. 1 nie jest wykluczona 

mowliwo`ć lokalizacji instalacji do ”rodukcji bioga-

zu. Ślatego tew, wykre`lenie za”isu § 46 ust. 2 

nie skutkuje brakiem mowliwo`ci realizacji ww. 

inwestycji. 

 

Ponadto zgodnie z § 46 ustŁ 3 pkt 2 inwestycje 

lokalizowane na tych terenach nie mogą stanowić 
zagrowenia dla wód ”owierzchniowych i ”odziem-

nych, a takwe zgodnie z § 5 ust. 2 ”kt 2 nie mogą 
one ”owodować ograniczeL w uwytkowaniu tere-

nów sąsiednichŁ Śotyczy to w szczególno`ci tere-

nów ”rzeznaczonych ”od funkcję mieszkaniowąŁ 
Ślatego tew lokalizacja inwestycji na ww. terenach 

uwzględniającej ”owywsze za”isy zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

obowiązujące wymogi ochrony `rodowiska w tym 

zakresie nie będzie w”JywaJa na ”ogorszenie kom-

fortu mieszkaLców miastaŁ 
2) Pana Dariusza Olejnik. Uwaga dotyczy prote-

stu i sprzeciwu w sprawie umieszczenia zapisu 

obejmującego budowę biogazowi na terenie miastaŁ 
Uzasadnienie jak dla uwagi wymienionej w pkt 1, 

3) Panią BogumiJę CzekaLskąŁ Uwaga dotyczy 
wykre`lenia za”isu do”uszczającego budowę 
biogazowi na dziaJkach 51ł3, 51ł4 i 51ł8Ł 

Uzasadnienie jak dla uwagi wymienionej w pkt 1, 

4) mieszkaLców Miasta Baborowa (uwaga zbio-

rowa ｦ wniesiona ”rzez 8 mieszkaLców)Ł Uwaga 
dotyczy sprzeciwu przeciwko umieszczeniu zapisu 

umowliwiającego budowę biogazowi w granicach 
administracyjnych miasta. 

Uzasadnienie jak dla uwagi wymienionej w pkt 1, 

5) mieszkaLców Miasta Baborowa (uwaga zbio-

rowa ｦ wniesiona ”rzez 29 mieszkaLców - jak  

w ”i`mie uwagi)Ł Uwaga dotyczy s”rzeciwu ”rze-
ciwko umieszczeniu za”isu umowliwiającego budowę 
biogazowi w granicach administracyjnych miasta. 

Uzasadnienie jak dla uwagi wymienionej w pkt 1, 

6) Wniesionej ”rzez BogusJawa i Krystynę Zdo-

bylak, dotyczącej wyJączenia terenu od strony  
ulŁ Wiejskiej o ”owŁ 10 arów z ”lanowanej zabu-

dowy mieszkaniowej (”rzeksztaJcenie jest związane  
z ”Jaceniem wysokiego ”odatku). 

Uwagi nie uwzględnia się z faktu iw wysoko`ć 
”odatku uzalewniona jest od rzeczywistego zago-

s”odarowania terenu nie za` od ”lanowanej funk-

cji przeznaczonej w planie miejscowym. 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy nr IXｦ105/11 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baborowie  
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji 

 

§ 1Ł Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Baborowie 

ustala, we za”isane w ”lanie inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, będą realizowane ”rzez miasto  
i finansowane stosownie do ustawy o finansach 

publicznych z: 

1) dochodów wJasnych budwetu miasta, 
2) `rodków ”ochodzących z Unii śuro”ejskiej, 
3) innych uródeJŁ 
 

§ 2Ł Wykonanie finansowania inwestycji po-

wierza się Burmistrzowi Gminy BaborówŁ 
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