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UCHWAIA NR XXXł254ł2009 

 RAŚY GMINY ŚOBRZśK WIELKI 

 

 z dnia 9 lipca 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi ŚobrzeL MaJy, Brzezie i Borki  
oraz terenów uwytków rolnych we wsi ŚobrzeL Wielki i ŚobrzeL MaJy  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ 
zm.), art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz w związku z uchwaJami Rady Gminy ŚobrzeL 
Wielki Nr XXVIII/264/2005 z dnia 30 czerwca 

2005 r. oraz Nr XVIII/187/2004 z dnia 1 lipca 

2004 rŁ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Śo-

brzeL MaJy, Brzezie i Borki oraz terenów uwytków 
rolnych we wsi ŚobrzeL Wielki i ŚobrzeL MaJy: 

 

§ 1Ł1Ł Stwierdza się zgodno`ć ”lanu ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 
2Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenów zabudowy mieszka-

niowej we wsi ŚobrzeL MaJy, Brzezie i Borki oraz 

terenów uwytków rolnych we wsi ŚobrzeL Wielki  
i ŚobrzeL MaJyŁ 

3Ł Integralną czę`cią miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania są nastę”ujące zaJączniki: 
1) nr 1 ｦ rysunek planu ｦ skala 1 : 1000 ｦ 

wie` Brzezie; 
2) nr 2 ｦ rysunek planu ｦ skala 1 : 1000  - 

wie` ŚobrzeL MaJy; 
3) nr 3 ｦ rysunek planu ｦ skala 1 : 1000 ｦ 

wie` Borki; 
4) nr 4 ｦ rysunek planu ｦ skala 1 : 1000 ｦ 

wie` ŚobrzeL MaJy; 
5) nr 5 ｦ rysunek planu ｦ skala 1 : 1000 ｦ 

wie` ŚobrzeL Wielki; 
6) nr 6 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrze-

nia uwag do miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego; 

7) nr 7 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

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

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o którym 
mowa  w § 1 ustŁ 2 i 3  niniejszej uchwaJy; 

2) ”rze”isach szczególnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z ”rawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, będących zaJącznikami gra-

ficznymi o których mowa w § 1 ustŁ 2; 
4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, w którego kawdym ”unkcie obowiązują te 
same ustalenia; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie dominujące wy-

znaczone do lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”od-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie ”rzy s”eJnieniu dodatkowych warunków;  
7) przeznaczeniu tymczasowym - nalewy ”rzez 

to rozumieć funkcję, która mowe być ustalona dla 

terenu w okre`lonym horyzoncie czasowym; 
8) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to rozu-

mieć funkcje terenów i obiektów realizowanych 

caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy ”ublicznych  
w dziedzinach: o`wiaty, kultury, zdrowia i o”ieki 
s”oJecznej, s”ortu i rekreacji, oraz innych, których 
powywsze gru”y nie dotyczą bez”o`rednio lub 
”o`rednio, a mają charakter usJug ogólnos”oJecz-

nych, realizowanych w ramach zadaL wJasnych 
”rzez samorząd lokalny oraz w ramach zadaL zle-

conych lub wprowadzonych w drodze negocjacji 

przez administrację rządową; 
9) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJal-

no`ci realizowane w dziedzinach: handlu, gastro-

nomii, rzemiosJa, szkolnictwa, zdrowia, kultury  
i rozrywki, s”ortu i rekreacji, obsJugi komunikacji, 
usJugi na”rawy i obsJugi ”ojazdów mechanicznych 

(z wyJączeniem stacji ”aliw), instytucji finanso-

wych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeL, 
związków, izb zawodowych i gos”odarczych, jed-

nostek projektowych i consultingowych, instytucji 

gos”odarczych, `rodków masowej komunikacji  

i Jączno`ci oraz innych, których ”owywsze gru”y 
nie dotyczą bez”o`rednio lub ”o`rednio, a mają 
charakter usJugi i obsJugi, ”od warunkiem nie ”o-

wodowania negatywnego oddziaJywania (”onad-

normatywnych zanieczyszczeL i zakJóceL `rodowi-

ska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcja-

mi; 

10) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 

ogólnej budynków do ”owierzchni dziaJkiŁ  
 

§ 3Ł1Ł Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
”lanu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenu literowe i 

liczbowe; 

3) linie zabudowy; 

4) granice opracowania. 

2. PozostaJe ustalenia niewymienione w ustŁ 1 
są informacyjneŁ 

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe dotyczące caJego obsza-

ru opracowania 

 

RozdziaJ ń 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznej 

 

§ 4Ł1Ł Obszary ”rzestrzeni ”ublicznej obejmują: 
1) tereny ulic publicznych. 

2Ł Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej ustala 
się: 

1) dopuszczenie umieszczenia tablic informa-

cyjnych i reklamowych, ”unktów informacyjnych, 
pod warunkiem: 

a) wJa`ciwej eks”ozycji obiektów budowlanych, 

b) zachowania bez”ieczeLstwo ”ieszych i ruchu 

”ojazdów, 
c) s”eJnienia ”rze”isów odrębnych, w tym 

techniczno ｦ budowlanych; 

2) wzdJuw linii rozgraniczających dróg ”ublicz-

nych i ”laców ”ublicznych do”uszcza się lokaliza-

cję ogrodzenia ”rzy zachowaniu nastę”ujących 
warunków: 

a) odcinki wyodrębniających się ciągów ogro-

dzeL wzdJuw dróg ”ublicznych winny się charakte-

ryzować jednakową wysoko`cią lub wzajemnie 
dostosowanymi wysoko`ciami ogrodzeL ”oszcze-

gólnych ”osesji, 
b) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia nie ”o-

winna ”rzekraczać wysoko`ci 2,1 mŁ 
3. Śo”uszcza się dokonywania nowych ”odzia-

Jów geodezyjnychŁ 
4. Uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci ”ro-

dukcyjnej w zakresie emisji haJasu, wibracji, zanie-

czyszczeL ”owietrza, substancji zJowonnych oraz 
niejonizującego ”romieniowania elektromagnetycz-

nego, nie mowe ”owodować ”rzekroczenia norm 
ustalonych w ”rze”isach szczególnychŁ 
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5. W obszarze opracowania planu obowiązuje za-

”ewnienie warunków umowliwiających ”rowadzenie 
akcji ratowniczych ”rzeciw”owarowych, ”o”rzez 
za”ewnienie zao”atrzenia w wodę do celów ”rze-

ciw”owarowych, zgodnie ”rze”isami szczególnymiŁ 
 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego 

 

§ 5Ł1Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

2 KD(G), 3KD(G) - droga gJówna (w ciągu drogi 

wojewódzkiej O”ole ｦ NamysJów).  
1) Na ”rzedmiotowym terenie obowiązuje: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem ”lanu, do”uszcza się ”oszerzenie 
drogi zgodnie z warunkami technicznymi, 

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa z dwoma 

pasami ruchu, 

c) szeroko`ć elementów ”rzekroju ”o”rzeczne-

go drogi zgodnie z warunkami technicznymi. 

2) Dopuszcza się ”rzebudowę i remont drogi  
w granicach wJasno`ci zarządcy drogiŁ 

3) Śo”uszcza się ”rzebudowę drogi, w tym jej 
”oszerzenie, w celu ”o”rawy ”arametrów tech-

nicznych, budowę ciągów ”ieszo ｦ rowerowych, 

ekranów akustycznych i innych obiektów ”o”ra-

wiających jako`ć infrastruktury drogowej. 
4) Infrastrukturę techniczną niezwiązaną z po-

trzebami zarządzania drogą i ruchu drogowego, 
nalewy lokalizować ”oza ”asem drogowym, w uza-

sadnionych ”rzy”adkach, braku mowliwo`ci zlokali-
zowania infrastruktury technicznej poza pasem 

drogi, do”uszcza się realizację infrastruktury tech-

nicznej pod warunkiem uzyskania uzgodnienia  

z zarządcą drogiŁ 
5) Dopuszcza się obniwenie ”arametrów drogi 

do drogi zbiorczej po realizacji obwodnicy drogi na 

przebiegu drogi wojewódzkiejŁ 
6) Lokalizacja nowej zabudowy w bez”o`redniej 

blisko`ci drogi wymaga zabez”ieczenia ”rzed ne-

gatywnym w”Jywem haJasu komunikacyjnegoŁ 
2. Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 KD(L) 

- droga lokalna ｦ powiatowa nr 1725 L. 

1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m, 

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa z dwoma 

pasami ruchu, 

c) parametry przekroju poprzecznego drogi 

zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
2) Dopuszcza się ”rzebudowę i remont drogi w 

granicach wJasno`ci zarządcy drogiŁ 
3) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia 

technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzgodnienia z zarządcą drogiŁ 

3. Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem:  

3 KD(L)1, 3KD(L)2, 3KD(L)3, 4KD(L) - droga lokalna. 

1) Na ”rzedmiotowym terenie obowiązuje: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa z dwoma 

pasami ruchu, 

c) minimalna szeroko`ć zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi, 

d) elementy przekroju poprzecznego drogi 

zgodnie z warunkami technicznymi drógŁ 
2) Dopuszcza się ”rzebudowę i remont drogi w 

granicach wJasno`ci zarządcy drogiŁ 
3) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia 

technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzgodnieL z zarządcą drogiŁ 
4. Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem:  

1 KD(D), 2 KD(D)1, 2KD(D)2, 2KD(D)3, 3 KD(D)1, 

3KD(D)2, 4 KD(D)1, 4KD(D)2 - droga dojazdowa 

gminna. 

1) Na ”rzedmiotowym terenie obowiązuje: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 -

20 m, 

b) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 

- dwukierunkowa, 

c) minimalna szeroko`ć jezdni 6 m, 
d) ”ozostaJe elementy ”rzekroju ”o”rzecznego 

drogi zgodnie z warunkami technicznymi drógŁ 
2) Dopuszcza się ”rzebudowę i remont drogi  

w granicach wJasno`ci zarządcy drogi. 

3) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia 
technicznego terenu pod warunkiem nienaruszania 

wymagaL okre`lonych w odrębnych ”rze”isach 
szczególnych oraz uzyskania zgody zarządcy dro-

gi. 

5Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 KDW1, 

1 KDW2, 1 KDW3, 2KDW ｦ drogi wewnętrzneŁ 
1) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia 

technicznego. 

2) Do”uszcza się realizację drogi jako ciągu ”ie-

szo jezdnego jednoprzestrzennego - bez wydziela-

nia krawęwnikami jezdni od chodnika. 

3) Dopuszcza się rezygnacje z ”rzedmiotowych 
odcinków dróg wewnętrznych jeweli będzie to wy-

nikać z ”rzebudowy obiektów inwestora, a do 
nowych obiektów zostanie za”ewniony dojazd 
alternatywny. 

6Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

4KD(GP) - droga gJówna ruchu ”rzys”ieszonego ｦ 

(planowana rezerwa terenu pod obwodnice na 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454)Ł 
1) Parametry techniczne drogi zgodnie z przepi-

sami szczególnymiŁ 
2) Dopuszcza się lokalizację urządzeL za”ewnia-

jących niezbędną obsJugę infrastrukturalną i ko-
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munikacyjną obwodnicy i terenów sąsiednich,  
w tym: drogi dojazdowe, zbiorniki retencyjne. 

3) Dopuszcza się realizację drogi o parametrach 

drogi gJównejŁ 
4) Dopuszcza się eta”ową realizację drogi. 
5) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia 

technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzgodnienia z zarządcą drogiŁ 
6) Dopuszcza się ”rowadzenie drogi na wiaduk-

tach, nasypach itp. 

7) Ustala się obowiązek: 
a)  lokalizowania alternatywnych dróg dojaz-

dowych obsJugujących tereny ”rzylegJe do ob-

wodnicy, 

b) kom”leksowego rozwiązania ”roblemów go-

s”odarki wodnej i `ciekowej na eta”ie ”rojektu 
technicznego, wynikających z funkcjonowania 
obwodnicy. 

8) Ustala się tymczasowe rolnicze uwytkowanie 

terenu z zakazem zabudowy. 

9) Tereny niewykorzystane pod realizacje drogi 

do”uszcza się do uwytkowania rolniczego lub zie-

leL izolacyjnąŁ 
7Ł W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-

”uszcza się za zgodą zarządcy drogi: 
1) chodniki, `ciewki rowerowe, miejsca ”osto-

jowe; 

2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegól-

nych, w o”arciu o s”orządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg; 

4) lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji 
zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe); 

5) dodatkowe elementy przekroju poprzecznego 

drogi (w tym ”rowadzenie `ciewek rowerowych) 
jeweli nie koliduje to z ”odstawowymi elementami 
drogi, wymagają od”owiedniego ”oszerzenia linii 
rozgraniczających dróg; 

6) lokalizację nieograniczających bez”ieczeL-
stwa ruchu reklam, obiektów maJej architektury. 

7) do czasu realizacji ”rojektowanych odcinków 
ulic lub ”oszerzenia do docelowych ”arametrów 
istniejących ulic do”uszcza się dotychczasowy 
s”osób zagos”odarowania terenów, bez mowliwo-

`ci w”rowadzania trwaJych obiektów budowla-

nych, uniemowliwiających docelową realizację 
ustaleL ”lanuŁ 

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 6Ł1Ł Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 
1) docelowo ”rzyjmuje się zasadę, iw wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej, w tere-

nach zabudowanych lub przeznaczonych do zabu-

dowy, ”oza ”rzyJączami do ”oszczególnych obiek-

tów, ”owinny być usytuowane ”od ziemią lub jako 
linie na”owietrzne oraz mogą ”rzebiegać w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu  

z zarządcami dróg, lub innych ”rzestrzeni ”ublicz-

nychŁ W sytuacjach uzasadnionych względami 
technicznymi bądu bez”ieczeLstwa do”uszcza się 
”rze”rowadzenie sieci ”oza ukJadem ulic ”od wa-

runkiem zachowania warunków wynikających  

z ”rze”isów szczegóJowych obowiązujących ”rzy 
projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zao”atrzenia w cie”Jo, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, od”rowadzania 
`cieków oraz lokalizacji urządzeL technicznych na 

terenie objętym ”lanem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od wJa`ciwych administrato-

rów sieciŁ 
2. W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) zao”atrzenie dla celów bytowo - gospodar-

czych, ”rzeciw”owarowych i grzewczych z istnie-

jącej lub ”rojektowanej sieci wodociągowej; 

2) rozbudowę zewnętrznej sieci rozdzielczej na 
terenach nowego zainwestowania wedJug warun-

ków technicznych uzgodnionych z administrato-

rem.  

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 

`cieków sanitarnych ustala się: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych `cie-

ków do gruntu, cieków ”owierzchniowych oraz wód 
podziemnych; 

2) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na te-

renach nowego zainwestowania wedJug warun-

ków okre`lonych ”rzez administratora sieci; 
3) wymóg ”odczyszczania `cieków ”rzemysJo-

wych, przed odprowadzeniem do kanalizacji, 

zgodnie z warunkami okre`lonymi ”rzez admini-

stratora sieci; 

4) zakaz ”odJączania `cieków sanitarnych do 
kanalizacji deszczowej; 

5) dla nieruchomo`ci nie”osiadających obsJugi 
sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się bezod-

”Jywowe szczelnie zbiorniki lub oczyszczalnie eko-

logiczne. 

4. W zakresie od”rowadzenia wód deszczo-

wych ustala się: 
1) do”uszcza się rozbudowę kanalizacji desz-

czowej na terenach nowego zainwestowania; 

2) obowiązek utwardzania i skanalizowania te-

renów, na których mowe doj`ć do zanieczyszczenia 
powierzchni substancjami ropopochodnymi, che-

micznymi i olejami, zgodnie z ”rze”isami szczegól-

nymi; 

3) obowiązek ”odczyszczania wód deszczo-

wych na terenie inwestora, przed ich odprowadze-

niem do kanalizacji i dalej do odbiornika, zgodnie  

z obowiązującymi ”rze”isamiŁ  
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5. W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 
1) zasilanie z sieci dystrybucyjnej `redniego  

i niskiego ci`nienia ”od warunkiem s”eJnienia wa-

runków technicznych i ekonomicznych; 
2) budowa sieci dystrybucyjnej `redniego i ni-

skiego ci`nienia wymaga uzyskania warunków 
technicznych ”rzyJączenia do sieci gazowej wyda-

nych ”rzez dostawcę gazuŁ 
6. W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 
1) na terenach obecnego zainwestowania za-

o”atrzenie w cie”Jo dla celów grzewczych i cie”Ją 
wodę uwytkową z centralnego systemu cie”Jowni-

czego; 

2) rozbudowę sieci cie”Jowniczej na terenach 
nowego zainwestowania lub budowę lokalnych 

urządzeL, o wysokiej s”rawno`ci grzewczej i nie-

wielkim sto”niu emisji zanieczyszczeLŁ 
7. W zakresie zao”atrzenia w sieć telekomuni-

kacyjną ustala się rozbudowę kablowych linii tele-

komunikacyjnych po uzgodnieniu z administrato-

rem. 

8. W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) zao”atrzenie z istniejącej sieci elektroenerge-

tycznej; 

2) rozbudowę kablowej lub na”owietrznej sieci 
elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi wedJug technicznych warunków 
”rzyJączenia, uzgodnionych z administratorem 
sieci; 

3) dla linii elektroenergetycznej 110 kV ustala 

się strefę ochronną w odlegJo`ci 14,5 m od naj-

bliwszego ”rzewodu linii do skrajnych elementów 
budynku; 

4) przebudowa lub zmiana przeznaczenia istnie-

jących obiektów w granicach strefy wymaga 
uzgodnienia z wJa`ciwym terenowo zakJadem 
energetycznym; 

5) do”uszcza się na terenie lokalizację stacji 
transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi; 

6) skrzywowania i zbliwenia z istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi, a takwe ”race budowlane 

w ich obrębie nalewy za”lanować i wykonać zgod-

nie z wymogami obowiązujących normŁ 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia staJych 

od”adów do szczelnych ”ojemników kontenerów 
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu 

ich systematycznego wywozu na gminne wysypi-

sko od”adów komunalnych; 
2) odpady przemysJowe, nalewy de”onować 

zgodnie z planem gospodarki odpadami; 

3) ustala się obowiązek segregacji od”adówŁ 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej 

 

§ 7Ł1Ł Wszelkie odkryte w trakcie ”rac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe ”odlegają ochronie ”raw-

nej, i wymagają zgJoszenia do O”olskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w O”olu lub 
administracji lokalnej. Ratownicze badania archeolo-

giczne ”rowadzi się zgodnie z ”rze”isami szczegól-

nymi. 

2Ł Na terenie obowiązuje ochrona istniejących 
stanowisk archeologicznych, oznaczonych na ry-

sunku ”lanu, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

3Ł Prace budowlane ”rowadzone w bez”o`red-

niej blisko`ci istniejących stanowisk archeologicz-

nych nalewy ”rowadzić ”od nadzorem archeolo-

gicznym po uzyskaniu pozwolenia OWKZ na prace 

przy zabytku i w jego otoczeniu. 

4. Na terenie obowiązuje ochrona obiektu w”i-

sanego do gminnej ewidencji zabytków, w Brzeziu: 
kapliczka ｦ dzwonnica, ”omiędzy ”osesjami  
ul. Wiejska 42 i 44. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody oraz 

s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na ”odstawie odrębnych 
prze”isów 

 

§ 8Ł1Ł Na terenie objętym o”racowaniem ”lanu 
ustala się obowiązek za”ewnienia funkcjonowania 
istniejącej sieci drenarskiej i melioracyjnej na tere-

nach rolnych, w tym ustala się wykonanie ”rze”u-

stów ”od drogą w miejscach ”rzerwania tej sieciŁ 
2Ł WzdJuw cieków wodnych ustala się obowią-

zek zachowania 5 metrów strefy wolnej od zain-

westowania, zabudowy i zieleni wysokiej w celu 

za”ewnienia mowliwo`ci za”ewnienia ”rac kon-

serwacyjnych od”owiednim sJuwbom melioracyj-

nym. 

3Ł Na terenie objętym ”lanem obowiązują ogra-

niczenia ochrony `rodowiska w związku z wystę-
”owaniem GJównych Zbiorników Wód Podziem-

nych nr 323 ｭSubzbiornik rzeki Stobrawa",  

nr 335 ｭKrapkowice - Strzelce Opolskie" oraz  

nr 336 ｭNiecka O”olskaｬŁ 
4Ł W strefie ochronny ”o`redniej zewnętrznej 

ujęcia wody, oznaczonej na rysunku ”lanu obo-

wiązują ograniczenia i zakazy okre`lone w ”rze”i-

sach szczególnychŁ 
5Ł Śla terenów oznaczonych symbolem 1MU do 

1MU5, 2MU1 do 2MU4, 3MU1 do 3MU7, 1RM1 

obowiązują ”arametry akustyczne takie jak dla zabu-

dowy mieszkaniowo ｦ usJugowejŁ 
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6. Tereny oznaczone symbolem 5R i 5RU/RM 

znajdują się w granicach obszaru Natura 2000 
ｭGrądy OdrzaLskieｬ (PLB 02002) i ”odlega ochro-

nie i ograniczeniom zgodnie z ”rze”isami szczegól-

nymi. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się minimalne szeroko`ci frontu 
dziaJki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy): 

a) w zabudowie oznaczonej symbolem: 

             RM, RU/RM= 18 m, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem: 

           MU, U= 20 m. 

2. Ustala się minimalne ”owierzchnie nowo 
wydzielanych dziaJek budowlanych: 

a) w zabudowie oznaczonej symbolem: 

     RM, RU/RM = 800 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem: 

  MU, U= 1000 m2. 

3. Śo”uszcza się mniejsze ”owierzchnie wy-

dzielanych dziaJek, niw wymienione ”owywej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno ｦ wJasno`ciowej nierucho-

mo`ciŁ 
 

RozdziaJ 7 

OpJata z tytuJu wzrostu warto`ci terenu, okre-

`loną w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym 

 

§ 10Ł Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci terenu, okre`loną w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w wysoko`ci 10 % dla caJego terenuŁ 
 

ŚziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe dotyczące ”oszczegól-

nych terenów 

 

RozdziaJ ń 

Tereny na zaJączniku nr ń do uchwaJy ｦ  

w obrębie Brzezie 

 

§ 11Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem: 1 R 

ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe - tereny rolne. 

2) Na terenie do”uszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gos”odarcze 

trans”ortu rolnego o szeroko`ci minimalnej 5 m, 

b) zabudowę siedliskową, 
c) ”rowadzenie sieci i obiektów na”owietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, oraz 
”rowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (go-

spodarczych), 

d) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo - wodne obszarów ”rzylegJych, z wyJą-
czeniem strefy ochronnej gazociągu ”odwywszo-

nego `redniego ci`nienia, 

e) zalesianie gruntów rolnych ”od warunkiem 
zachowania ”rze”isów szczególnychŁ  

2. Dla terenu oznaczonego symbolami: od  

1 MU 1 do 1 MU 5 ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowo ｦ usJugowa, w zakresie której do-

”uszcza się lokalizowanie budynków mieszkanio-

wych, mieszkaniowo ｦ usJugowych i usJugowych. 

2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) zieleL urządzona i obiekty maJej architektury.  

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ wymagających s”o-

rządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko, za wyjątkiem sieci, obiektów  
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-

wo,  

c) dla nowych obiektów lokalizowanych ”rzy 
drogach gJównych nalewy organizować wjazdy na 
drogi niwej sklasyfikowane. 

4) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowo budowanej zabudowy nie 

mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  
w tym ”oddasze uwytkowe lecz nie więcej niw 8 m 
licząc od ”oziomu terenu do oka”u dachu, w re-

montowanych budynkach do”uszcza się zachowa-

nie istniejącej wysoko`ci, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % po-

wierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleL 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy ｦ 1,5,  

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych 

”oJaci dachowych od 30 do 60°, w ukJadzie sy-

metrycznym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
zakazuje się stosowania dachów o mijających się 
”oJaciach na wysoko`ci kalenicy, w parterowej 

zabudowie garawowej gos”odarczej i usJugowej 
do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe. 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 70 – 5144 – Poz. 1105 

 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MU/ 

ZP1 ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa miesz-

kaniowo ｦ usJugowa, zieleL ”ubliczna. 

2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 

a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) obiekty maJej architektury, 
c) sady, ogrody przydomowe. 

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania dziaJalno`ci za-

liczanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ wymagających s”o-

rządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko, za wyjątkiem do”uszczonych sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej. 

4) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabrania się realizowania nowej zabudowy na 
terenie za wyjątkiem rozbudowy istniejącej zabu-

dowy, nie więcej niw o 10 % istniejącej ”o-

wierzchni budynku, 

b) do”uszcza się remonty istniejących obiek-

tów, 
c) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe ”rze-

kroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym ”odda-

sze uwytkowe lecz nie więcej niw 8 m licząc od 
poziomu terenu do okapu dachu, w remontowa-

nych budynkach do”uszcza się zachowanie istnie-

jącej wysoko`ci, 
d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w remontowanych budynkach mieszkalnych za-

chowania istniejącej geometrii dachu lub jego 
przebudowę z zachowaniem warunków: s”adek 
”oJaci dachowych od 30 do 60°, w ukJadzie sy-

metrycznym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
zakazuje się stosowania dachów o mijających się 
”oJaciach na wysoko`ci kalenicy, w parterowej 

zabudowie garawowej gos”odarczej i usJugowej 
do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednos”adowe. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RM1 

ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa za-

grodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych 

i ogrodniczych. 

2) Dopuszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: adap-

tacje istniejących budynków zagrodowych na 
usJugi lub zabudowę mieszkaniową. 

3) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi -wbudowane, przybudowane lub wol-

nostojące, w tym usJug turystyki i agroturystyki, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty ma-

Jej architektury,  
d) zieleL urządzona, 
e) do”uszczalne funkcje towarzyszące - usJugi 

turystyki, agroturystyki, gastronomii i handlu. 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaJ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe ”rze-

kroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym podda-

sze uwytkowe, lecz nie więcej niw 8 m licząc od 
poziomu terenu do okapu dachu, dachy o syme-

trycznym ukJadzie ”oJaci (w tym do”uszczalne 
wielospadowe), 

b) bryJą budynku nalewy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy, 
c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych 

”oJaci dachowych o spadkach 30 - 60 °, w ”arte-

rowej zabudowie garawowej gos”odarczej i usJu-

gowej do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednos”ado-

we, 

d) wielko`ć kubatury obiektów budowlanych 
nalewy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej zabudowy, 

e) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % po-

wierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleL 
ozdobna, ogrody itp.). 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1U usta-

la się: 
1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa usJu-

gowa. 

2) Dopuszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: 
a) ada”tacje i ”rzebudowy istniejących obiek-

tów z zachowaniem dominującej funkcji usJugo-

wej, z zastrzeweniem zgodno`ci z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi, mowliwo`ć lokalizacji 

nowych obiektów, 
b) zmiany rodzaju realizowanych usJug na inne 

usJugi komercyjne i ”ubliczne, z zastrzeweniem 

zgodno`ci nowych funkcji z wymogami obowiązu-

jących ”rze”isów szczególnychŁ 
3) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) obiekty maJej architektury,  
c) zieleL urządzona, 
d) lokale mieszkalne, 

e) usJugi ”ubliczneŁ 
4) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks”ozy-

cyjnym, o lekkiej konstrukcji Jatwej do demontawu, 
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b) do”uszcza się realizację obiektów realizowa-

nych w technologiach nietradycyjnych, o wyso-

kich walorach architektonicznych,  

c) do”uszcza się sytuowanie w obrębie elemen-

tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami szczególnymi, 

d) dla nowych obiektów lokalizowanych ”rzy 
drogach gJównych nalewy organizować wjazdy na 

drogi niwej sklasyfikowaneŁ 
5) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe ”rze-

kroczyć 3 kondygnacji w tym ”oddasze uwytkowe, 

lecz nie więcej niw 10 m licząc od ”oziomu terenu 
do okapu dachu,  

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

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % po-

wierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleL 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy ｦ 1,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo ”rojektowanych budynkach ”oJaci da-

chowych od 30 do 60°, w ukJadzie symetrycz-

nym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, w ”arte-

rowej zabudowie garawowej gos”odarczej i usJu-

gowej do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednos”ado-

we. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny na zaJączniku nr 2 do uchwaJy ｦ  

w obrębie ŚobrzeL MaJy 

 

§ 12.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 
od 2 MU 1 do 2 MU 4 ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowo ｦ usJugowa, w zakresie której do”uszcza 
się lokalizowanie budynków mieszkaniowych, miesz-
kaniowo ｦ usJugowych i usJugowych. 

2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) zieleL urządzona i obiekty maJej architektury. 

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ wymagających s”o-

rządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko, za wyjątkiem sieci, obiektów  
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo,  

c) dla nowych obiektów lokalizowanych ”rzy 
drogach gJównych nalewy organizować wjazdy na 
drogi niwej sklasyfikowane. 

4) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowo budowanej zabudowy nie 

mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  
w tym ”oddasze uwytkowe lecz nie więcej niw 8 m 
licząc od ”oziomu terenu do oka”u dachu, w re-

montowanych budynkach do”uszcza się zachowa-

nie istniejącej wysoko`ci, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % po-

wierzchni dziaJek, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleL 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy ｦ 1,5,  

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych 

”oJaci dachowych od 30 do 60°, w ukJadzie sy-

metrycznym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
zakazuje się stosowania dachów o mijających się 
”oJaciach na wysoko`ci kalenicy, w parterowej 

zabudowie garawowej gos”odarczej i usJugowej 
do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny na zaJączniku nr 3 do uchwaJy ｦ  

w obrębie Borki 
 

§ 13Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 

3 MU 1 do 3 MU 7 ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowo ｦ usJugowa, w zakresie której do”uszcza 
się lokalizowanie budynków mieszkaniowych, miesz-
kaniowo ｦ usJugowych i usJugowych. 

2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca parkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) zieleL urządzona i obiekty maJej architektury.  

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ wymagających s”o-

rządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko, za wyjątkiem sieci, obiektów  
i urządzeL infrastruktury technicznej, 
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b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
wJasno`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo,  

c) dla nowych obiektów lokalizowanych ”rzy 
drogach gJównych nalewy organizować wjazdy na 
drogi niwej sklasyfikowaneŁ 

4) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowobudowanej zabudowy nie 
mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  
w tym ”oddasze uwytkowe lecz nie więcej niw 8 m 
licząc od ”oziomu terenu do oka”u dachu, w re-

montowanych budynkach do”uszcza się zachowa-

nie istniejącej wysoko`ci, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę  

(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % powierzchni 

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

c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy ｦ 1,5,  

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych 

”oJaci dachowych od 30 do 60°, w ukJadzie sy-

metrycznym, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
zakazuje się stosowania dachów o mijających się 
”oJaciach na wysoko`ci kalenicy, w ”arterowej 
zabudowie garawowej gos”odarczej i usJugowej 
do”uszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe. 

 

RozdziaJ 4 

Tereny na zaJączniku nr 4 do uchwaJy ｦ  

w obrębie ŚobrzeL MaJy, Brzezie 

 

§ 14Ł  Śla terenów oznaczonych symbolem od 

4R1 do 4R5 ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe:- tereny rolne. 

2) Na terenie do”uszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gos”odarcze 

trans”ortu rolnego o szeroko`ci minimalnej 5 m,  

b) ”rowadzenie sieci i obiektów na”owietrznej  
i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, oraz 
”rowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (go-

spodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo - wodne obszarów ”rzylegJych, z wyJą-
czeniem strefy ochronnej gazociągu ”odwywszo-

nego `redniego ci`nienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych ”od warunkiem 
zachowania ”rze”isów szczególnychŁ 

3) Ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjąt-

kiem sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. 

RozdziaJ 5 

Tereny na zaJączniku nr 5 do uchwaJy ｦ w ob-

rębie ŚobrzeL Wielki 
 

§ 15Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 5R 

ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe -tereny rolne. 

2) Na terenie do”uszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze trans”ortu rolnego o szeroko`ci 5 - 8 m, 

b) ”rowadzenie sieci i obiektów na”owietrznej  
i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, oraz 
”rowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (go-

spodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki gruntowo 

- wodne obszarów ”rzylegJych, z wyJączeniem strefy 
ochronnej gazociągu ”odwywszonego `redniego ci-

`nieniaŁ 
d) zalesianie gruntów rolnych ”od warunkiem 

zachowania ”rze”isów szczególnychŁ 
3) Ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjąt-

kiem sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

4) Teren ”odlega ochronie w związku z obszarem 

Natura 2000 ｭGrądy OdrzaLskieｬ (PLB 02002)Ł 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem: 5 RU/RM 

ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny obsJugi 

gospodarki rolniczej i zabudowy zagrodowej. 

2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

wowe, 
b) obiekty maJej architektury,  
c) zieleL urządzonaŁ 
3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego: 

a) ustala się obowiązek zagos”odarowania te-

renu zielenią ozdobną i izolacyjnąŁ 
4) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowo budowanej zabudowy nie 

mowe ”rzekroczyć 8 m licząc od ”oziomu terenu 
do okapu dachu,  

b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę oraz 
utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, parkingi  

i tarasy maksymalnie do 70 % ”owierzchni dziaJek, 
pozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną biolo-

gicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł), 
c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy ｦ 1,5, 

d) ustala się dachy dwus”adowe lub wielos”a-

dowe w ukJadzie symetrycznym, dla zabudowy 
gospodarczej o spadkach od 10 do 45 %, dla za-

budowy o funkcji mieszkaniowej od 30 do 45 %. 
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5) Teren podlega ochronie i ograniczeniom  

w związku z obszarem Natura 2000 ｭGrądy OdrzaL-
skieｬ (PLB 02002)Ł 

 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 16Ł W granicach o”racowania ”lanu tracą 
moc ustalenia nastę”ujących miejscowych ”lanów 
zagospodarowania przestrzennego: 

1) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Borki ｦ uchwaJa Rady Gminy Śo-

brzeL Wielki Nr XXIł241ł2000 z dnia 14 grudnia 
2000 r.; 

2) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Brzezie ｦ uchwaJa Rady Gminy 
ŚobrzeL Wielki Nr XXł230ł2000 z dnia 16 listo-

pada 2000 r.; 

3) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Brzezie - Wschód ｦ uchwaJa Rady 
Gminy DobrzeL Wielki Nr XIIIł145ł99 z dnia 29 
grudnia 1999 r.; 

    4) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi ŚobrzeL MaJy ｦ uchwaJa Rady 
Gminy ŚobrzeL Wielki Nr XXIV/286/2001 z dnia 22 

marca 2001 r.; 

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wsi ŚobrzeL Wielki ｦ uchwaJa Rady Gminy 
ŚobrzeL Wielki Nr XIIł132ł2003 z dnia 18 grudnia 

2003 r. 

 

§ 17Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Wójtowi Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 

 

§ 18Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący  
Rady Gminy DobrzeL Wielki 

Norbert SJabik 
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ZaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr XXXVł254ł2009 

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 
z dnia 9 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy mieszka-

niowej we wsi ŚobrzeL MaJy, Brzezie i Borki oraz 

terenów uwytków rolnych we wsi ŚobrzeL Wielki  
i ŚobrzeL MaJy 

 

W związku z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ 
zmŁ), stwierdza się, we do ”rojektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej we wsi ŚobrzeL 
MaJy, Brzezie i Borki oraz terenów uwytków rol-

nych we wsi DobrzeL Wielki i ŚobrzeL MaJy nie 
zostaJy zJowone uwagi.  

ZaJącznik nr 7 

do uchwaJy Nr XXXVł254ł2009 

 Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 

z dnia 9 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktu-

ry technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie artŁ 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) 

1) Realizacja infrastruktury technicznej będzie 
odbywać się w o”arciu o wszelkie mowliwe uródJa 
”ozyskania funduszy na ten cel, `rodków wJa-

snych gminy, o”Jat adiacenckich oraz partycypacji 

inwestorów indywidualnychŁ 
2) W przypadku przeprowadzanych przebudowy 

dróg nalewy dokonać analizy ”otrzeb realizacji infra-

struktury podziemnej, i jej realizacje przeprowadzić 
wy”rzedzająco lub w trakcie ”rzebudowy drogi. 

 


