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UCHWAIA NR XLIIł257/09 

RADY MIEJSKIEJ W OLE_NIś 

  

 z dnia 24 lipca 2009 r. 

  

w s”rawie ”rzyjęcia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego  
terenów ”oJowonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Li”owej, PowstaLców _ląskich i Akacjowej w Ole`nie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 

zm.: 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) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  

poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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), po stwierdzeniu zgodno-

`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami ｭStudium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go Gminy Olesnoｬ, Rada Miejska w Ole`nie uchwala: 
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Przedmiot ”lanu oraz zakres obowiązywania 
ustaleL ”lanu 

 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany dalej planem, obejmuje teren 

”oJowony w rejonie ulic: Kluczborskiej, Li”owej, 
PowstaLców _ląskich i Akacjowej w Ole`nieŁ 

2Ł Granice ”lanu okre`la rysunek ”lanu stano-

wiący zaJącznik graficzny nr 1 do uchwaJyŁ 
 

§ 2.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

planu jest: 

1) ksztaJtowanie ”rzestrzeni wyznaczonej gra-

nicami ”lanu w s”osób zgodny z zasadami Jadu 
”rzestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarun-

kowania i wymagania funkcjonalne, s”oJeczno - 

gos”odarcze, `rodowiskowe, kulturowe oraz kom-

pozycyjno - estetyczne; 

2) za”ewnienie integracji wszelkich dziaJaL, 
bez”ieczeLstwa ”owszechnego oraz ochrony `ro-

dowiska w tym obiektów budowlanych; 

3) okre`lenie s”osobu wykonania ”rawa wJa-

sno`ci, ochrona interesów ”ublicznych oraz ochro-

na uzasadnionych interesów osób trzecichŁ  
2Ł W ”lanie okre`la się granicę terenów zamknię-

tych ｦ linii kolejowej, wyJączonych z o”racowania, 
granice tych terenów okre`la rysunek ”lanuŁ 

 

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

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 uchwaJy;  

2) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Miejskiej w Ole`nie, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

3) ”rze”isach szczególnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczy-

mi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wy-

nikające z ”rawomocnych decyzji administracyjnych; 
4) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ry-

sunek ”lanu w skali 1 : 1000, stanowiący zaJącz-

nik graficzny do niniejszej uchwaJy; 
5) obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć caJy ob-

szar objęty ”lanem;  
6) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren wy-

dzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku ”la-

nu i oznaczony symbolem cyfrowo - literowym; 

7) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć wyznaczony w ”lanie s”osób uwytko-

wania terenu w obrębie wyznaczonym liniami roz-

graniczającymi, który ”owinien ”rzewawać na da-

nym terenie, i któremu winny być ”od”orządko-

wane inne s”osoby uwytkowania okre`lone jako 
przeznaczenie dopuszczalne; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć istniejący lub wyznaczony  
w ”lanie s”osób uwytkowania terenu, który uzu-

”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie ”odstawowe, 
albo mowe ws”óJistnieć z ”rzeznaczeniem ”odsta-

wowym na warunkach okre`lonych w ”lanie; 
9) usJugach nie”rodukcyjnych ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć usJugi związane z handlem detalicznym, 

na”rawą artykuJów uwytku domowego i osobiste-

go, gastronomią, edukacją, ochroną i o”ieką s”o-

Jeczną i zdrowotną, ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gos”odarczej oraz usJugi ogólnos”oJeczne w rozu-

mieniu ”rze”isów szczególnych okre`lających ”ol-

ską klasyfikację wyrobów i usJug, które nie nalewą 
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do ”rzedsięwzięć ”owodujących ”rzekraczanie 
standardów jako`ci `rodowiska oraz ”rzekraczanie 
dopuszczalnych poziomów emisji substancji  
i energii do `rodowiska, oraz które nie nalewą do 
”rzedsięwzięć dla których s”orządzenie ra”ortu 
oddziaJywania na `rodowisko jest lub mowe być 
obowiązujące, w rozumieniu ”rze”isów dotyczą-
cych ochrony `rodowiska; 

10) usJugach ”rodukcyjnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć usJugi ”rodukcyjne związane z ”rodukcją 
ro`linną i zwierzęcą, le`nictwem i ”ozyskiwaniem 
drewna oraz ”rzetwórstwem ”rzemysJowym w ro-

zumieniu ”rze”isów szczególnych okre`lających ”ol-

ską klasyfikację wyrobów i usJug, które nie nalewą do 
”rzedsięwzięć ”owodujących ”rzekraczanie standar-

dów jako`ci `rodowiska oraz niebędących ”rzedsię-
wzięciami mogącymi znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu oddziaJy-

wania na `rodowisko jest obowiązujące; 
11) obowiązująca linia zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię wyznaczającą wymaganą 
odlegJo`ć elewacji frontowej budynku ”rzeznacze-

nia ”odstawowego od linii rozgraniczającej drogę 
”ubliczną, linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczal-

ną linią zabudowy dla budynków ”rzeznaczenia 

dopuszczalnego;  

12) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię okre`lającą minimalną odle-

gJo`ć ”rojektowanych budynków od okre`lonej linii 
rozgraniczającej, nie”rzekraczalna linia zabudowy 
nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy 
jej przebiegu; 

13) poziomie terenu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rzędną ”rojektowanego lub urządzonego terenu 
”rzed wej`ciem gJównym do budynkuŁ 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu jest okre`lenie 
”rzeznaczenia terenów oraz zasad ich zagos”odaro-

wania i zabudowy wynikających z istniejących uwa-

runkowaL i ”rze”isów obowiązującego ”rawaŁ 
2Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się na-

stę”ujące ”rzeznaczenia oraz ”rzy”orządkowane 
im symbole literowe: 

1)   MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

2)   MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  

3)   MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej  

z usJugami; 
4)   U - tereny usJug nie”rodukcyjnych;  
5)   PU - tereny ”rzemysJu nieuciąwliwego, 

usJug; 
6)   ZD - tereny ogrodów dziaJkowych; 
7)   ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

8)   ZC - tereny cmentarzy; 

9)   KD-GP - teren drogi ”ublicznej gJównej ”rzy-

spieszonej; 

10)   KD-Z - teren drogi publicznej zbiorczej; 

11)   KD-L - teren drogi publicznej lokalnej; 

12)   KD-D - teren drogi publicznej dojazdowej; 

13)   KDW - teren drogi wewnętrznej; 
14)   TK - teren obsJugi trans”ortu samocho-

dowego; 

15)   TKK - teren kolei. 

 

§ 5Ł Zgodnie z wymaganiami ”rze”isów szczegól-

nych na rysunku ”lanu są ”onadto oznaczone z mo-

cy ”rze”isów dotyczących okre`lenia, jakie tereny 
”od względem sanitarnym są od”owiednie na cmen-

tarze ｦ granice strefy sanitarnej od cmentarza. 

 

§ 6Ł1Ł Integralną czę`cią ”lanu jest: 
1) rysunek ”lanu, stanowiący zaJącznik graficz-

ny nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 
do uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, stanowiący zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ 
2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 

”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica opracowania; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu bądu równych s”osobach zagos”odarowania; 
3) linie zabudowy ｦ obowiązujące, nie”rzekra-

czalne; 

4) symbole literowe i cyfrowe, okre`lające 
przeznaczenie terenu. 

3. W granicach obszaru objętego ”lanem nie 
wystę”ują uwarunkowania, które wymagaJyby 
okre`lenia w ”lanie granic i s”osobów zagos”oda-

rowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów od-

rębnych w tym terenów górniczych, terenów na-

rawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz za-

growonych osuwaniem się mas ziemiŁ 
 

RozdziaJ 2 

Prze”isy obowiązujące w granicach obszaru ob-

jętego ”lanem 

 

§ 7Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się ”rzeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania. 

2Ł Tereny wyznaczone liniami rozgraniczający-

mi, mogą być ”rzeznaczone wyJącznie na cele 
zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub 

czę`ciowo na cele ”rzeznaczenia ”odstawowego  
i do”uszczalnego, zgodnie z ustaleniami okre`lo-

nymi w dalszych przepisach planu. 

3Ł Przeznaczenie do”uszczalne nie mowe zaist-

nieć jako docelowo samodzielne i nie mowe stano-

wić więcej niw 30% zagos”odarowania terenuŁ 
4Ł Kawdorazowo w ramach terenu mogą być lo-

kalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, 
niezbędna dla obsJugi danego terenu miejsca po-
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stojowe i ”arkingowe, sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej, zieleL izolacyjna i urządzona, o ile 
ich lokalizacja nie jest wykluczona w przepisach 

szczegóJowych planu. 

 

§ 8Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego. 

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokali-

zacja obiektów budowlanych i urządzeL na dziaJce 
nie mogą naruszać: 

1) ”raw wJa`cicieli, uwytkowników i administra-

torów terenów sąsiednich; 
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo-

warowych; 
3) standardów jako`ci `rodowiska okre`lonych 

”rze”isami ochrony `rodowiska; 
4) obowiązujących ”rze”isów szczególnychŁ 
3Ł Lokalizacja zabudowy na dziaJce musi być 

zgodna z okre`lonymi w Śziale II ”arametrami  
i wskaunikami zabudowy oraz wyznaczonymi nie-

”rzekraczalnymi liniami zabudowy dla ”oszczegól-

nych terenówŁ 
4Ł Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej ustala się lokalizację jednego budynku 
mieszkalnego na kawdej dziaJce budowlanej, w s”o-

sób za”ewniający o”tymalne nasJonecznienie dziaJki 
i ograniczenie zacienienia sąsiedniej nieruchomo`ciŁ 

5Ł Teren ”omiędzy nie”rzekraczalną linią zabu-

dowy, a linią rozgraniczającą terenu, mowna wyko-

rzystać jedynie ”od lokalizację: 
1) utwardzonego wjazdu na teren dziaJki, doj-

`cia do budynku, zadaszonego i osJoniętego miej-

sca na ”ojemniki na `mieci; 
2) miejsc postojowych; 

3) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
4) zieleni urządzonejŁ 
6Ł Budynki gos”odarcze i garawe wolnostojące, 

nalewy lokalizować w drugiej linii zabudowy, za 
budynkami mieszkalnymi lub usJugowymi, je`li 
ustalenia ŚziaJu II nie stanowią inaczejŁ 

7Ł Śla terenów objętych ”lanem okre`la się na-

stę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) realizacja elewacji budynków w tynkach  

o jasnych kolorach lub w naturalnych materiaJach 
budowlanych jak kamieL, cegJa; 

2) zakaz stosowania materiaJów wykoLczenio-

wych ty”u blacha falista, ”lastikowe wykJadziny 
elewacyjne z wyjątkiem budynków związanych  
z dziaJalno`cią ”rodukcyjną, magazynową i skJa-

dową; 
3) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów 

betonowych; 

4) zakaz stosowania dachów stromych o ”rze-

suniętych ”oJaciach dachowych w linii kalenicyŁ 
8Ł Śla terenów objętych ”lanem okre`la się na-

stę”ujące zasady ksztaJtowania elementów rekla-

mowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne: 

1)zakaz realizacji reklam wielkopowierzchni-

wych, o ”owierzchni ”owywej 3,0 m2, je`li ustale-

nia DziaJu II nie stanowią inaczej; 
2) zakaz wykonywania na”isów bez”o`rednio na 

dachach, `cianach budynków oraz ogrodzeniach; 
3) zakaz umieszczania szyldów i elementów re-

klamowych na `cianach budynków mieszkalnych 
”owywej wysoko`ci ”ierwszej kondygnacji oraz na 
”oJaci dachowej; 

4) ogranicza się ”owierzchnię elementów re-

klamowych rozumianych jako caJo`ć do 3,0 m2. 

 

§ 9Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł Śla terenów objętych ”lanem obowiązuje zakaz: 
1) lokalizacji inwestycji realizujących ”rzedsię-

wzięcia mogące znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, dla których s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywa-

niu na `rodowisko jest wymagane lub mowe być 
wymagane, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi do-

tyczącymi ochrony `rodowiska, ”oza terenami wy-

znaczonymi na ten cel w ”lanie, dla których zasady 
zagospodarowania okre`lają ”rze”isy szczegóJowe; 

2) likwidacji i naruszania istniejącego starodrzewu 

z wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnychŁ 
3Ł Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji 

”lanu ”rze”isów dotyczących szczegóJowych za-

sad ochrony ”owierzchni ziemi oraz oszczędnego 
korzystania z terenu w rozumieniu ”rze”isów ”ra-

wa ochrony `rodowiska, a w szczególno`ci: 
1) minimalizowanie ”rzeksztaJceL ”owierzchni 

ziemi i jej ochronę ”o”rzez wJa`ciwe zagos”oda-

rowanie terenu i od”rowadzenie wód o”adowych; 
2) wykorzystanie mas ziemi przemieszczonych 

w trakcie budowy w ”ierwszej kolejno`ci do celów 
niwelacji terenu lub uksztaJtowania form terenu 
s”eJniających funkcje estetyczne. 

4Ł Gos”odarkę od”adami, w tym odbiór i segre-

gację od”adów nalewy ”rowadzić zgodnie z ”rze”i-

sami o utrzymaniu ”orządku i czysto`ci w gminie, 
przepisami ustawy o odpadach oraz kierując się 
zasadami zrównowawonego rozwoju i ochrony `ro-

dowiskaŁ W ”rzy”adku ”owstawania od”adów nie-

bez”iecznych i szkodliwych, obowiązek selektyw-

nego ich gromadzenia i ”rzechowywania, a następ-

nie przekazywania odpowiednim odbiorcom w celu 

ich unieszkodliwiania w s”osób gwarantujący 
ochronę `rodowiskaŁ 

5Ł Nakazuje się, aby dziaJalno`ć usJugowa, wy-

twórcza lub produkcyjna, prowadzona zgodnie  

z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym 

oraz na zasadach okre`lonych ustaleniami ”lanu, nie 
stwarzaJa uciąwliwo`ci, w szczególno`ci w ”ostaci: 

1) ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowi-

ska okre`lonych w ”rze”isach dotyczących ochro-

ny `rodowiska; 

2) ”rzekraczania obowiązujących norm emisji 
haJasu i wibracji oraz drawniących woni lub `wiatJa  
o duwym natęweniu; 
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3) wykorzystania surowców lub materiaJów 
niebez”iecznych w szczególno`ci toksycznych  
i Jatwo”alnych, mogących stanowić zagrowenieŁ 

6Ł W granicach terenu objętego ”lanem, w za-

sięgu strefy sanitarnej od cmentarza obowiązują 
ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

oraz związanej z ”rodukcją i ”rzechowywaniem 
artykuJów wywno`ciowych; 

2) zakaz lokalizacji ujęć wód ”odziemnych dla 
celów ”itnych i gos”odarczychŁ 

 

§ 10. W granicach obszaru objętego ”lanem nie 

wystę”ują tereny chronione na mocy ”rze”isów 
ustawy o ochronie przyrody, w związku z tym nie 
okre`la się zasad ochrony ”rzyrodyŁ 

 

§ 11. W granicach obszaru objętego ”lanem nie 
wystę”ują tereny chronione na mocy ”rze”isów 
ustawy o ochronie zabytków i o”iece nad zabyt-

kami, w związku z tym nie okre`la się zasad 
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowegoŁ 

 

§ 12Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

2. Śo terenów ”rzeznaczonych do realizacji 
”rzestrzeni ”ublicznych zalicza się: 

1) tereny usJug ”ublicznych; 
2) tereny ”arkingów ogólnodostę”nych, które 

towarzyszą ”rzeznaczeniu ”odstawowemu lub do-

puszczalnemu w obszarze przestrzeni publicznej; 

3) tereny dróg ”ublicznychŁ 
3Ł W granicach terenów ”rzestrzeni ”ublicznej, 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysun-

ku ”lanu, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawowej ”owywej 400 m2; 

2) mowliwo`ć lokalizowania elementów maJej 
architektury je`li nie narusza to ”rze”isów szcze-

góJowych ”lanu; 
3) nakaz dostosowania przestrzeni publicznej 

do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ 
 

§ 13Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

2. W granicach terenów objętych ”lanem do-

”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodnie z li-

niami rozgraniczającymi te tereny; 
2) w celu wydzielenia dziaJki budowlanej zgod-

nie z: 

a) zasadami ”odziaJu okre`lonymi dla ”oszcze-

gólnych funkcji terenu, 
b) wymogiem dostę”no`ci dziaJki budowlanej 

do drogi publicznej. 

3Ł W granicach terenu okre`lonego liniami roz-

graniczającymi niedo”uszczalne są ”odziaJy dziaJek 

istniejących, które nie gwarantują samodzielnej 
realizacji ustaleL ”lanu, okre`lonych w ”rze”isach 
szczegóJowych ”lanuŁ 

4Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć scalania dziaJek, 
gdy ”arametry dziaJki istniejącej uniemowliwiają jej 
wykorzystanie zgodnie z ustaleniami planu okre-

`lonymi dla danego terenuŁ 
5Ł PowstaJe w wyniku ”odziaJu dziaJki, zarówno 

zabudowane jak i przeznaczone pod zainwestowa-

nie, muszą s”eJniać wymogi dotyczące wskauni-

ków zabudowy i terenów biologicznie czynnych, 
okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych. 

 

§ 14Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się zasady rozbudowy i modernizacji sys-

temu komunikacyjnego. 

2. W granicach terenów objętych ”lanem ob-

sJuga komunikacyjna odbywać się będzie drogami 
publicznymi: 

1) drogą o klasie GP - gJówna ”rzys”ieszona, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ - GP  

o ”arametrach okre`lonych w ”rze”isach szczegó-
Jowych; 

2) drogami o klasie Z - zbiorcze, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KD - Z o parametrach 

okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych; 
3) drogami o klasie L ｦ lokalne, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KD - L o parametrach 

okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych; 
4) drogami o klasie D - dojazdowe, oznaczony-

mi na rysunku planu symbolem KD - D o parame-

trach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
3. W celu uzu”eJnienia systemu komunikacji 

oraz obsJugi istniejących i ”rojektowanych obiek-

tów budowlanych, na terenie objętym ”lanem 
wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDW. 

 

§ 15Ł1Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
okre`la się ogólne zasady rozbudowy i moderniza-

cji systemu infrastruktury technicznej: 

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja 

urządzeL infrastruktury technicznej mowe być reali-
zowana zgodnie z ”otrzebami ”oszczególnych 
dys”onentów i uwytkowników mediów ”od warun-

kiem zgodno`ci z ustaleniami ”lanu dla ”oszcze-

gólnych terenów oraz ustaleniami ”rze”isów 
szczególnych; 

2) zaleca się realizację ”rojektowanych sieci in-

frastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-
cych tereny komunikacji; 

3) mowliwo`ć realizacji innych niw wymienione 
w ust. 2 ｦ 8 sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmo-

wych, pod warunkiem nienaruszania ”ozostaJych 
ustaleL ”lanu; 

4) do”uszcza się lokalizację naziemnych kuba-

turowych urządzeL infrastruktury technicznej n”Ł 
stacji transformatorowych jako obiektów wolno-
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stojących lub wbudowanych w granicach ”o-

szczególnych terenów, ”rzeznaczonych na inne 

funkcje, pod warunkiem zgodno`ci tej lokalizacji  
z ”rze”isami szczególnymi; 

5) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nalewy je ”rzenie`ć lub od”owiednio 
zmodernizować zgodnie z warunkami technicznymi 

okre`lonymi ”rzez zarządcę sieci w o”arciu o ”rze-

”isy szczególne. 

2Ł W granicach terenów objętych ”lanem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zaopa-

trzenia w wodę: 

1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci wodocią-
gowej; 

2) obsJuga nowych terenów ”o rozbudowie istnie-
jącej sieci wodociągowej w celu obsJugi wszystkich 
obszarów wyznaczonych ”od realizację inwestycji; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodocią-
gowej o ”rzekrojach zabez”ieczających ”otrzeby 
przeciw”owarowe i wy”osawonych w niezbędne 
hydranty zewnętrzneŁ 

3Ł W granicach terenów objętych ”lanem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące odprowa-

dzania `cieków sanitarnych: 

1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci kanaliza-

cyjnej; 

2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, doce-

lowo obsJuga wszystkich obszarów wyznaczonych 
”od realizację inwestycji i od”rowadzenie `cieków 
do oczyszczalni `cieków; 

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanaliza-

cyjnej, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

do”uszcza się realizację indywidualnych, szczelnych, 

bezod”Jywowych zbiorników do gromadzenia `cie-

ków i wywóz ich do oczyszczalni `cieków; 
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakaz 

realizacji urządzeL oczyszczających `cieki ｦ tzw. 

ｭoczyszczalni ”rzydomowychｬ i od”rowadzania 
`cieków do gruntu;  

5) ”o realizacji kolektorów i rozbudowie sieci 
kanalizacyjnej obowiązuje nakaz wJączenia instala-

cji sanitarnych ”oszczególnych obiektów budow-

lanych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 

zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 
6) w ”rzy”adku od”rowadzenia `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne wskauniki zanieczyszczeL, obowiązek insta-

lowania urządzeL do oczyszczenia `cieków do 
parametrów umowliwiających w”rowadzenie ich do 
systemu komunalnego. 

4Ł W granicach terenów objętych ”lanem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące odprowa-

dzania wód o”adowych: 

1) realizacja obsJugi z istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

2) rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej w celu wy”osawenia i obsJugi ”rojektowa-

nych terenów i budynków; 

3) zakaz od”rowadzania wód o”adowych bez-

”o`rednio do gruntu z terenów o utwardzonej ”o-

wierzchni, narawonych na zanieczyszczenie sub-

stancjami ropopochodnymi; 

4) od”rowadzenie wód deszczowych z terenu 
objętego ”lanem winno być zgodne z ”rze”isami 
szczególnymi dotyczącymi gos”odarki wodnej, 
warunków jakie nalewy s”eJnić ”rzy w”rowadzaniu 
`cieków do wód lub do ziemi, oraz warunków 
technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

5Ł W granicach terenu objętego ”lanem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zao”a-

trzenia w energię elektryczną: 

1) zachowanie i modernizacja istniejących linii 
`redniego na”ięcia oraz istniejących stacji trans-

formatorowych 15/04 kV; 

2) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej sieci `red-

niego i niskiego na”ięcia oraz budowa nowych 
stacji transformatorowych 15/04 kV w celu przy-

Jączenia nowych odbiorców, je`li nie narusza to 
innych ustaleL ”lanu; 

3) zaleca się ”rowadzenie sieci niskiego na”ię-
cia jako linii kablowych; 

4) mowliwo`ć ”rzebudowy i zmiany istniejących 
na”owietrznych linii `redniego i niskiego na”ięcia 
na linie kablowe. 

6Ł W granicach terenu objętego ”lanem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zao”a-

trzenia w energię cie”lną: 

1) zao”atrzenie w energię cie”lną mowe odby-

wać się z miejskiego systemu cie”Jowniczego oraz 
ze uródeJ indywidualnych; 

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzew-

czych czystych no`ników energii ｦ stosowanie wy-

sokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskiej 

emisji ”yJów, tlenku węgla, sadzy oraz tlenków siarki 
i azotu. 

7Ł W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące sieci tele-

technicznych: 

1) zachowanie i modernizacja istniejących sieci 
i urządzeL telekomunikacyjnych; 

2) mowliwo`ć rozbudowy istniejących sieci te-

lekomunikacyjnych w celu ”rzyJączenia nowych 
abonentów; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów 
antenowych. 

8Ł W granicach obszaru objętego ”lanem obowią-
zują nastę”ujące ustalenia dotyczące sieci gazowej: 

1) zachowanie i mowliwo`ć modernizacji istnie-

jących sieci i urządzeL gazowych; 
2) mowliwo`ć budowy sieci i urządzeL gazowych 

w celu obsJugi istniejącej i ”rojektowanej zabudowy, 
je`li nie narusza to ”rze”isów szczegóJowych ”lanuŁ 

 

§ 16. W granicach terenu objętego ”lanem nie 
okre`la się s”osobu tymczasowego uwytkowania 
terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
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nego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym 

uwytkowaniuŁ 
 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 17.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi nie”rodukcyjne, 
b) zieleL urządzona, 
c) ”arkingi i komunikacja wewnętrzna, 
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu:  

zabudowę nalewy lokalizować w o”arciu o kon-

ce”cję ”rogramowo - przestrzenną, obejmującą 
caJy teren, o którym mowa w ustŁ 1, 

do”uszcza się lokalizację usJug nie”rodukcyj-

nych w parterze zabudowy mieszkaniowej, 

do”uszcza się scalenia i ”odziaJy geodezyjne te-

renu na ”odstawie konce”cji, o której mowa ”kt 3 
litŁ a, w której nalewy za”ewnić obsJugę komunika-

cyjną wszystkich nieruchomo`ci ”owstaJych w wy-

niku takiego ”odziaJu, zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi, 
powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40%, 

minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 30% powierzchni terenu, 

wyklucza się lokalizację budynków gos”odar-

czych i garawy wolnostojących, 
zagospodarowanie min. 50% powierzchni bio-

logicznie czynnej jako zes”oJów zieleni z miejscami 
wypoczynku i placami zabaw dla dzieci, 

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu: 

– 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ-D,  

– 12,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ-L, 

– 10,0 m od linii rozgraniczającej teren zieleni izo-

lacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI, 

zapewnienie miejsc postojowych na parkingach 

ogólnie dostę”nych, ”rzyjmując wskaunik: 
– minimum 1,2 stanowiska/1 mieszkanie, 

– minimum 1 stanowiskoł2 ”racowników i 3 sta-

nowiska/100 m2 ”owierzchni usJugowej; 
4) zasady ksztaJtowania zabudowy mieszkaniowej: 

a) wysoko`ć zabudowy: 
– ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 3 oraz 

ewentualne ”oddasze uwytkowe, 
– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 15,0 m dla 

budynków z dachami stromymi, 
– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 11,0 m dla 

budynków z dachami ”Jaskimi, 
– maksymalna wysoko`ć ”oziomu ”arteru 0,5 m, 

b) dachy budynków mieszkalnych ksztaJtowane 
jednolicie, ”Jaskie lub s”adziste o nachyleniu ”oJaci 
dachowych 30 - 42o. 

 

§ 18.2. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1 ｦ 12MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi nie”rodukcyjne, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji w tym miejsca postojowe; 

3) zasady zagos”odarowania dziaJki:  
a) budynek mieszkalny w zabudowie wolnosto-

jącej lub bliuniaczej, 
b) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem 3MN i 5MN do”uszcza się zabudowę 
szeregową,  

c) do”uszcza się lokalizację budynku gos”o-

darczego lub garawowego w drugiej linii zabudowy, 
d) powierzchnia zabudowy: 

– dla zabudowy wolnostojącej i bliuniaczej mak-

symalnie 30%, 

– dla zabudowy szeregowej maksymalnie 40%, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

– 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KDD,  

– dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem od 9MN do 12MN, od linii rozgranicza-

jącej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KD-D zgodnie z rysunkiem planu, 

– dla terenów 1MN, 11MN i 12MN od linii roz-

graniczającej drogę gJówna ”rzys”ieszoną, ozna-

czoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ-GP zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g) za”ewnienie miejsc ”ostojowych na wJasnej 
dziaJce 

– dla zabudowy wolnostojącej i bliuniaczej nie 
mniej niw dwa miejsca ”ostojowe, 
– dla zabudowy szeregowej nie mniej niw jedno 

miejsce postojowe, 

h) garaw na dziaJce mowe być wzniesiony jako 
budynek dobudowany lub wbudowany do budyn-

ku mieszkalnego; w kawdym ”rzy”adku elewacja 
garawu i budynku mieszkalnego muszą być za”ro-

jektowane w s”osób jednolity; 
4) zasady ”odziaJu dziaJek: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

dziaJki budowlanej: 
– dla zabudowy wolnostojącej ｦ 800 m2, 

– dla zabudowy bliuniaczej ｦ      600 m2, 

– dla zabudowy szeregowej ｦ     300 m2, 

b) kąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanej dziaJki 
w stosunku do pasa drogowego: 90o +/- 10o; 

5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć zabudowy: 
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– budynki mieszkalne ｦ jedna kondygnacja nad-

ziemna oraz ”oddasze uwytkowe, 
– maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalne-

go ｦ 9,0 m, licząc od ”oziomu terenu do krawędzi 
gJównej kalenicy, 

– budynki gospodarcze i garawe wolnostojące ｦ 

jedna kondygnacja lecz nie wywsze niw 4,0 m, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej: 
– dla zabudowy wolnostojącej: 9 ｦ 14 m, 

– dla zabudowy bliuniaczej: 9 ｦ 12 m, 

– dla zabudowy szeregowej: 8 ｦ 10 m, 

c) geometria dachu: 

– dachy budynków mieszkalnych dwus”adowe 

o symetrycznym nachyleniu gJównych ”oJaci da-

chowych 32 - 45o, 

– do”uszcza się dachy wielos”adowe na dziaJ-
kach narownych, 
– dachy budynków gos”odarczych i garawy 

wolnostojących ”Jaskie lub w ”rzy”adku dachów 
stromych, nachylenie ”oJaci dachowych 15-30o, 

– w przy”adku Jączenia budynków gos”odar-

czych i garawy z budynkiem mieszkalnym, nalewy 
stosować kąty nachylenia ”oJaci dachowych jak 
dla budynków mieszkalnychŁ 

 

§ 19.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1 ｦ 4MNU ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi nie”rodukcyjne w tym równiew usJugi 
publiczne z zakresu administracji, szkolnictwa pu-

blicznego, ”ublicznych obiektów ochrony zdrowia, 
”rzedszkoli, domów o”ieki s”oJecznej, i ”lacówek 
o”iekuLczo - wychowawczych;  

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleL urządzona, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji w tym miejsca postojowe; 

3)  zasady ”odziaJu dziaJek: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

dziaJki budowlanej ｦ 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowla-

nej ｦ 25 m, 

c) kąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanej dziaJki 
w stosunku do pasa drogowego: 90o +/- 10o; 

4)  zasady zagos”odarowania dziaJki:  
b) budynek mieszkalny wolnostojący, 
c) do”uszcza się realizację usJug zlokalizowa-

nych w parterze zabudowy mieszkaniowej, dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego lub jako 

obiekt wolnostojący, 
d) w granicach terenu 2MN, 3MN i 4MN  

w przy”adku realizacji budynku usJugowego jako 
wolnostojącego musi on być dostę”ny z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-L, 

e) do”uszcza się lokalizację budynku gos”o-

darczego i garawu w drugiej linii zabudowy, 
f) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40%, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 30% ”owierzchni dziaJki, 
h) obowiązująca linia zabudowy dla terenów 

2MN, 3MN i 4MN ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę lokalną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbo-

lem 4KD-L, 

i) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

– 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdo-

we, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, 

oraz drogę lokalną oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 1KD-L, 

– 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 2KŚ-L, 

j) za”ewnienie miejsc ”ostojowych na wJasnej 
dziaJce: 
– dla obsJugi funkcji mieszkaniowej ｦ nie mniej 

niw dwa miejsca ”ostojowe, 
– dla obsJugi funkcji usJugowej nalewy ustalić 

indywidualnie w zalewno`ci od s”ecyfiki ”rowa-

dzonej dziaJalno`ci lecz nie mniej niw cztery miej-

sca postojowe, 

– dla samochodów dostawczych związanych  
z ”rowadzoną dziaJalno`cią usJugową lub rzemie`lni-

czą nalewy za”ewnić dodatkowe miejsca ”ostojowe 

w zalewno`ci od charakteru ”rowadzonej dziaJalno`ci; 
5)  zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć zabudowy: 
– budynki mieszkalne i usJugowe ｦ maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze 

uwytkowe, 

– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 12,5 m, li-

cząc od ”oziomu terenu do krawędzi gJównej kale-

nicy, 

– budynki gos”odarcze i garawe ｦ jedna kondy-

gnacja nadziemna,  

b) szeroko`ć elewacji frontowej: 10 ｦ 20 m, 

c) geometria dachu: 

– dachy budynków mieszkalnych i usJugowych 
spadziste, dwu lub wielospadowe o jednakowym 

nachyleniu gJównych ”oJaci dachowych 30 - 45o, 

– usytuowanie gJównej kalenicy dachu nowej 
zabudowy równolegJe do drogi oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 1KD-L lub 4KD-L, 

– dachy budynków gos”odarczych i garawy wolno-

stojących w ”rzy”adku dachów stromych 15 - 30o, 

– w ”rzy”adku Jączenia budynków gos”odar-

czych i garawy z budynkiem mieszkalnym, nalewy 
stosować kąty nachylenia ”oJaci dachowych jak 
dla budynków mieszkalnychŁ 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MNU w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, okre`lonej na rysunku ”lanu obowiązu-

ją ustalenia § 9 ust. 6. 

 

§ 20.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1 ｦ 3U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa usJu-

gowa, usJugi nie”rodukcyjne w tym równiew usJugi 
publiczne z zakresu administracji, szkolnictwa pu-
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blicznego, ”ublicznych obiektów ochrony zdrowia, 
”rzedszkoli, domów o”ieki s”oJecznej, i ”lacówek 
o”iekuLczo - wychowawczych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
i komunikacji w tym ”arkingi i drogi wewnętrzne, 

b) zieleL urządzona; 
3) zasady ”odziaJu dziaJek ｦ zakaz nowych po-

dziaJów; 
4) zasady zagospodarowania terenu:  

a) budynki wolnostojące,  
b) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

– 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 1KŚ-L, 

oraz drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 13KD-D, 

e) za”ewnienie miejsc ”ostojowych na wJasnej 
dziaJce dla obsJugi funkcji usJugowej ｦ nie mniej niw 
jedno miejsce ”ostojoweł2 ”racowników i 3 stano-

wiska/100 m2 ”owierzchni usJugowej, 
f) do”uszcza się lokalizację na dziaJce ”arkingów 

ogólnodostę”nych na maksŁ 10 miejsc ”ostojo-

wych, 

g) nawierzchnia ”arkingów ule”szona, ”rze-

puszczalna,  

h) nasadzenia zieleni wysokiej li`ciastej, gatunki 
”referowane: dąb, li”a, klon, jesion, wiąz; 

5) zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć nowej zabudowy: 
– maksymalnie dwie kondygnacje oraz podda-

sze uwytkowe, 
– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 12,5 m, li-

cząc od ”oziomu terenu do krawędzi gJównej kale-

nicy, 

b) geometria dachu: 

– dachy budynków s”adziste dwu lub wielo-

s”adowe o symetrycznym nachyleniu gJównych 
”oJaci dachowych 30 - 45o. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U, 2U w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, okre`lonej na rysunku ”lanu obowiązu-

ją ustalenia § 9 ust. 6. 

 

§ 21.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-2PU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ ”rzemysJ nie-

uciąwliwy, usJugi ”rodukcyjne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi nie”rodukcyjne, 
b) obiekty administracyjno - socjalne dla obsJugi 

”rzemysJu i usJug,  
c) magazyny i skJady, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca ”ostojowe; 
3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) mowliwo`ć lokalizacji inwestycji realizujących 

”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu  
o oddziaJywaniu na `rodowisko mowe być wyma-

gane, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi dotyczą-
cymi ochrony `rodowiska,  

b) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 50% 

”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 15% ”owierzchni dziaJki, 
d) nakazuje się nasadzenie ”asa zieleni izolacyj-

nej wzdJuw ogrodzenia dziaJki z rodzimych gatun-

ków drzew li`ciastych lub iglastych, 
e) za”ewnienie miejsc ”ostojowych i ”laców 

manewrowych na wJasnej dziaJce, w zalewno`ci od 
s”ecyfiki zakJadu równiew dla samochodów cięwa-

rowych, 

a) konieczno`ć wy”osawenia inwestycji w insta-

lacje i urządzenia zabez”ieczające, zgodnie z ”rze-

”isami szczególnymi, 
b) wymóg realizacji instalacji sanitarnej i desz-

czowo - ”rzemysJowej oraz urządzeL oczyszczają-
cych `cieki deszczowo - ”rzemysJowe do ”oziomu 
okre`lonego w ”rze”isach szczególnych,  

c) instalacja deszczowo ｦ ”rzemysJowa ”owin-

na obejmować ”owierzchnie związane z mowliwo-

`cią zanieczyszczenia substancjami ro”o”ochod-

nymi oraz powierzchnie parkingowe; 

4) zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć nowej zabudowy: 
– maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, 

– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 15,0 m, li-

cząc od ”oziomu terenu do krawędzi elewacji fron-

towej lub krawędzi gJównej kalenicy, 
b) geometria dachu: 

– dla budynków ”rzemysJowych i magazynowo - 
skJadowych ｦ w zalewno`ci od s”ecyfiki dziaJalno`ci, 
– dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego 

ｦ dachy ”Jaskie lub s”adziste o nachyleniu ”oJaci 
dachowych 30 - 42o. 

2Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1-2P w”rowadza się zakaz skJadowania 
od”adów i lokalizacji magazynów, w których s”o-

sób magazynowania substancji mowe niekorzystnie 
oddziaJywać na `rodowisko i umowliwiać wy”Juki-

wanie substancji chemicznych do gleby. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2PU w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, okre`lonej na rysunku ”lanu obowiązu-

ją ustalenia § 9 ust. 6. 

 

§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZD ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ ogrody dziaJ-

kowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usJugowa ”rzeznaczona do ws”ól-

nego korzystania ”rzez uwytkowników dziaJek, 
b) ciągi wewnętrznej komunikacji ”ieszej i ro-

werowej, 
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c) rekreacyjna zieleL urządzona ogólnodostę”na, 
d) obiekty sportowe typu boiska, place zabaw, 

e) elementy maJej architektury, 
f) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) wydzielenia dziaJek ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego o powierzchni od 300 do 500 m2, 

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego ｦ 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) realizacja obiektów i urządzeL ”rzeznaczenia 

do”uszczalnego niezbędnych do ”rawidJowego 
funkcjonowania zes”oJu ogrodów dziaJkowych, 

d) minimalna szeroko`ć wewnętrznych ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej ｦ 3,0 m; 

4) zasady ksztaJtowania zabudowy funkcji do-

puszczalnej: 

a) wysoko`ć zabudowy usJugowej: 
– maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna 

oraz ”oddasze uwytkowe, 
– maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 5,0 m, licząc 

od ”oziomu terenu do krawędzi gJównej kalenicy, 
b) geometria dachu ｦ dach spadzisty o syme-

trycznym nachyleniu gJównych ”oJaci dachowych 
30 - 42o. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZD w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, okre`lonej na rysunku ”lanu obowiązu-

ją ustalenia § 9 ust. 6. 

 

§ 23. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-5ZI ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL izolacyjna; 
2)  zasady zagospodarowania terenu:  

a) nakaz realizacji nowych nasadzeL zieleni  
w formie zwartej zieleni wysokiej i `redniej tworzą-
cych izolację dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
od terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD-Z, oraz terenów ”rzemysJowo 

- usJugowych oznaczonych na rysunku ”lanu sym-

bolem 2PU, 

b) wzdJuw terenu drogi zbiorczej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1KD-Z, szeroko`ć w li-
niach rozgraniczających 8,0 m, dla terenów ”ozo-

staJych zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
c) ”referowane gatunki drzew li`ciastych: ja-

rząb, robinia, gJóg, niskie odmiany klonu, 

d) obowiązek lokalizacji ciągów ”ieszych i ro-

werowych, 

e) mowliwo`ć lokalizacji sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej, 

f) mowliwo`ć lokalizacji obiektów maJej archi-

tektury w tym kiosków gazetowych i budek tele-

fonicznych, 

g) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowychŁ 
 

§ 24.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZC ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe ｦ cmentarz ko-

munalny, 

b) zasady zagospodarowania: 

a) lokalizacja ”ól grzebalnych, dróg ”ieszych 
oraz zieleni urządzonej, 

b) realizacja cmentarza jako terenu zieleni  

o zaJoweniu ”arkowym, 
c) mowliwo`ć lokalizacji elementów maJej ar-

chitektury, 

d) realizacja trwaJego ogrodzenia o wysoko-

`ci minimum 1,5 m, 

e) mowliwo`ć lokalizacji domu ”ogrzebowego  
z ka”licą o indywidualnych rozwiązaniach architek-

tonicznych, lecz o wysoko`ci nie większej niw  
14,0 m, 

f) do”uszcza się lokalizację parterowego bu-

dynku usJugowego `ci`le związanego z funkcją 
”odstawową o ”owierzchni zabudowy nie więk-

szej niw 80 m2, formą nawiązującą do domu ”rzed-

pogrzebowego, 

g) urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej, niezbędne do obsJugi cmentarzaŁ 
2. Usytuowanie budynków i urządzeL infrastruk-

tury technicznej na dziaJce musi być zgodne z obo-

wiązującymi w tym zakresie ”rze”isami szczegól-

nymi. 

 

§ 25. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KD-GP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi kra-

jowej klasy ｭGPｬ - gJównej ”rzys”ieszonej ulŁ Klucz-

borska; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi wyJącznie w uzgodnieniu i na 

warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi; 
3) zasady zagospodarowania dla fragmentu 

drogi objętego granicami o”racowania ”lanu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ jak 

w stanie istniejącym, 
b) droga jednojezdniowa,  

c) w centrum miejscowo`ci, wzdJuw zabudowy 
mieszkaniowej ｦ obustronny chodnik z pasami 

zieleni, 

d) zakaz nowych indywidualnych bez”o`rednich 
wJączeL komunikacyjnych, dla obsJugi zabudowy 
mieszkaniowej, 

e) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych wzdJuw 
ulicy. 

 

§ 26.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KD-Z ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

”ublicznej klasy ｭZｬ- zbiorczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0 m, 
b) docelowo mowliwo`ć realizacji obiektów ”o-

zwalających na ”rzekroczenie terenów kolei nad 
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”oziomem terenu oraz wJączeL drogi lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-L, 

c) za”ewnienie bez”iecznych ”rzej`ć ”ieszych  
w rejonie skrzywowania z drogami lokalnymi, ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami 2KD-L  

i 3KD-L, 

d) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych wzdJuw 
ulicy, 

e) mowliwo`ć lokalizacji zatok dla ”rzystanków 
komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych. 

2Ł WJączenie drogi zbiorczej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 1KD-Z do ul. Kluczborskiej ｦ 

drogi krajowej nr 11, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KD-GP wymaga odstę”stwa od warun-

ków technicznych w trybie ”rze”isów odrębnych. 

3Ł Po zrealizowaniu skrzywowania drogi ”rojek-

towanej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

1KD-Z z ulŁ Kluczborską, oznaczoną symbolem 
1KD-GP, nalewy zlikwidować wJączenie ulŁ Brzo-

zowej, oznaczonej symbolem 6KD-D do ul. Klucz-

borskiej - 1KD - GP. 

 

§ 27. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-4KD-L ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

”ublicznej klasy ｭLｬ- lokalnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mini-

mum 20,0 m, 

b) ”rzekrój jezdni 1 x 2, 

c) mowliwo`ć lokalizacji zatok dla ”rzystanków 
komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych 

dla terenu dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1-3KD-L, 

d) mowliwo`ć lokalizacji miejsc ”ostojowych 
wzdJuw ulicy, 

e) wzdJuw terenów mieszkaniowych i usJugo-

wych realizacja ciągów ”ieszych, 
f) realizacja `ciewek rowerowych; 
4) szczególne zasady zagos”odarowania dla te-

renu drogi 4KD-L: 

a) szeroko`ć jezdni 7,0 m, 
b) realizacja ciągów ”ieszych: 
– strona ”óJnocna ｦ ciąg ”ieszy o szeroko`ci 

min. 3,0 m, 

– strona ”oJudniowa ｦ ciąg ”ieszy i rowerowy, 
c) realizacja ”o ”oJudniowej stronie jezdni ”asa 

zieleni urządzonej wysokiej, `redniej i niskiej  
o szeroko`ci minimum 4,0 m z mowliwo`cią lokali-
zacji zatok z miejscami ”ostojowymi wzdJuw ulicy, 

d) realizacja ”o ”óJnocnej stronie jezdni ”asa 
zieleni urządzonej o szeroko`ci minimum 2,0 m, 

e) ”referowane gatunki drzew: robinia, jarząb, 
gJóg, niskie odmiany klonuŁ 

 

§ 28. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD-D ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

”ublicznej klasy ｭŚｬ- dojazdowej; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 
3)  zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minŁ 
10,0 m, 

b) szeroko`ć drogi oznaczonej 6KD-D zgodnie  

z rysunkiem planu,  

c) w kompleksach zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej obowiązek realizacji obustronnego 
ciągu ”ieszego, 

d) dla drogi oznaczonej 6KD-D na odcinku bie-

gnącym wzdJuw terenów 9-12MN mowliwo`ć reali-
zacji ciągu ”ieszego ”o jednej stronie jezdni. 

 

§ 29. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren drogi 

wewnętrznej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
min. 8,0 m. 

 

§ 30Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-3TK, ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ obsJuga ko-

munikacji samochodowej ｦ parkingi; 

2)  zasady zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja miejsc postojowych i dróg we-

wnętrznych, 
b) mowliwo`ć lokalizacji sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej,  

c) realizacja zieleni urządzonej na minŁ 15% 
powierzchni terenu, 

d) mowliwo`ć lokalizacji obiektów dla obsJugi 
”arkingów o ”owierzchni maksŁ 30,0 m2 i wyso-

ko`ci maksŁ 4,0 m. 

 

§ 31. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-3TKK, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny kolei ｦ 

”ierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 relacji Kalety 

- WrocJaw, ”rzewidzianej do modernizacji; 
2) zasady zagos”odarowania i uwytkowania zgod-

nie z ”rze”isami szczególnymi; 
3) mowliwo`ć lokalizacji sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej zgodnie z warunkami tech-

nicznymi okre`lonymi ”rzez zarządcę terenu  
w o”arciu o ”rze”isy szczególneŁ 
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ŚziaJ III 
Prze”isy koLcowe 

 

§ 32Ł1 Stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy  
o zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się na: 
1)  dla terenu MW - 30 % 

2)  dla terenu MN - 30 % 

3)  dla terenu MNU - 30 % 

4)  dla terenu U - 30 % 

5)  dla terenu PU - 30 %. 

2. Od ”ozostaJych terenów i gruntów będących 
wJasno`cią Gminy lub zbywanych na jej rzecz, 

jednorazowa o”Jata w ”rzypadku ich zbycia nie 

będzie naliczana. 

§ 33Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Olesna. 

 

§ 34Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach 
od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIIł257ł09 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klucz-

borskiej, Li”owej, PowstaLców _ląskich i Akacjowej 

w Ole`nie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), 
”o za”oznaniu się z informacją Burmistrza Olesna  

w s”rawie uwag wniesionych w okresie wyJowenia 
do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Kluczborskiej, Li”owej, PowstaLców _ląskich i Aka-

cjowej w Ole`nie, Rada Miejska w Ole`nie rozstrzyga 
nastę”ująco: 

Odrzuca się uwagę wniesioną w dniu 31 sier”nia 
2008 r. przez Pana StanisJawa Kucharczyka, doty-

czącą zmiany przebiegu projektowanej drogi zbior-

czej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-Z i 

”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę mieszkaniowąŁ 
Przebieg projektowanej drogi zbiorczej jest 

okre`lony w Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. 

Ze względu na ”rze”isy ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym mówiące, iw ”lan miejscowy musi by 
zgodny z ustaleniami Studium, nie ma mowliwo`ci 
uwzględnienia wwŁ uwagiŁ 

W związku z faktem, iw w trakcie ”onownego 
wyJowenia projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic Kluczborskiej, 

Li”owej, PowstaLców _ląskich i Akacjowej w Ole-

`nie, trwającego od dn. 25 listopada 2008 r. do dn. 

15 grudnia 2008 r. i od dn. 23 kwietnia 2009 r. do 

dn. 25 maja 2009 r.  oraz w terminie wyznaczonym 

na skJadanie wniosków do ”rojektu ”lanu, nie w”Jy-

nęJy wwŁ uwagi, brak jest rozstrzygnięcia o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIIł257ł09 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji, 

które nalewą do zadaL wJasnych Gminy oraz o za-

sadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ 1  

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 111 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska 

w Ole`nie ”rzyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy 
Olesno oraz o zasadach ich finansowania: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Kluczborskiej, Lipowej, 

PowstaLców _ląskich i Akacjowej w Ole`nie, nale-

wące do zadaL wJasnych Gminy Olesno obejmują: 
1) realizację dróg i ulic ”ublicznych o ”arame-

trach klasy D, oznaczonych w planie symbolem od 

2KD-D do 13KD-D; 

2) realizację dróg i ulic ”ublicznych o ”arame-

trach klasy L, oznaczonych w planie symbolem 

2KD-L i 3KD-L; 

3) realizację ulicy ”ublicznej o ”arametrach kla-

sy Z, oznaczonej w planie symbolem 1KD-Z,  

o Jącznej dJugo`ci okŁ 4 106 m; 
4) realizacji infrastruktury technicznej w zakre-

sie wodociągów i kanalizacji o Jącznej dJugo`ci 
sieci ok. 2 100 m kawdaŁ 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 
takwe urządzenia towarzyszące, w tym mŁinŁ: 
chodniki, zieleL, o`wietlenie, sygnalizację i urzą-
dzenia sterowania ruchem. 

2Ł S”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

1) zadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskie; 

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kom”etencji których lewy rozwój sieci infrastruk-

tury technicznej, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-

stawie ”rze”isów odrębnych; 
3) podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy wieloletniego ”ro-

gramu inwestycyjnego miasta Olesna zgodnie  

z okre`lonymi w nim terminami przewidzianymi na 

realizacje tych zadaL; 
4) inwestycje mogą być realizowane eta”owo 

w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej okre`lonych w ”lanie Fi-

nansowanie inwestycji mowe odbywać się ”oprzez: 

1) wydatki z budwetu Miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet Miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
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c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 

3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno ｦ praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno ｦ pry-

watnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
 
1141 

1142 

 
1142 

UCHWAIA NR XXXVIII/327/09 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

  

 z dnia 29 lipca 2009 r. 

  

w s”rawie ustalenia wysoko`ci oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji  
dla nie”ublicznych szkóJ i ”rzedszkoli dziaJających na terenie Gminy Strzelce O”olskie  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ1) i art. 90 

ust. 1, 1a, 2a, 2b, 2d, oraz 4 ustawy z dnia 7 wrze-

`nia 1991 rŁ o systemie o`wiaty (ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ  
Nr 256, ”ozŁ 2572 z ”óunŁ zmŁ2), Rada Miejska  

w Strzelcach O”olskich uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł Nie”ubliczne ”rzedszkola i szkoJy ”odsta-

wowe, które ”rowadzą wczesne ws”omaganie 
rozwoju dziecka, otrzymują dotacje z budwetu 
Gminy Strzelce O”olskie w wysoko`ci równej 
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym ws”omaganiem rozwoju w czę`ci 
o`wiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej ”rzez 
Gminę Strzelce O”olskieŁ 

 

§ 2Ł Nie”ubliczne szkoJy o u”rawnieniach szkóJ 
”ublicznych, w których realizowany jest obowią-
zek szkolny, otrzymują dotację z budwetu Gminy 
Strzelce O”olskie na kawdego ucznia w wysoko`ci 
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia 

danego ty”u i rodzaju szkoJy w czę`ci o`wiatowej 
subwencji ogólnej, otrzymywanej ”rzez Gminę 
Strzelce Opolskie. 

 

§ 3Ł Nie”ubliczne ”rzedszkola otrzymują dota-

cję z budwetu Gminy Strzelce O”olskie na kawdego 
ucznia w wysoko`ci równej 75 % ustalonych  
w tym budwecie wydatków biewących ”onoszo-

nych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu 

na jednego ucznia, z tym we na ucznia nie”eJno-

sprawnego w wysoko`ci równej kwocie ”rzewi-

dzianej na nie”eJnos”rawnego ucznia ”rzedszkola  
i oddziaJu ”rzedszkolnego w czę`ci o`wiatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej ”rzez Gminę 
Strzelce Opolskie. 

 

§ 4Ł Osoba ”rowadząca wychowanie ”rzed-

szkolne w formie zes”oJu wychowania ”rzedszkol-

nego lub punktu przedszkolnego otrzymuje z bu-

dwetu Gminy Strzelce O”olskie dotację w wysoko-

`ci równej 40 % wydatków biewących ”onoszo-

nych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

”rowadzonym ”rzez Gminę Strzelce O”olskie,  
z tym we na ucznia nie”eJnos”rawnego w wysoko-

`ci nie niwszej niw kwota ”rzewidziana na nie”eJno-

s”rawnego ucznia ”rzedszkola i oddziaJu ”rzed-

szkolnego w czę`ci subwencji ogólnej otrzymywa-

nej ”rzez Gminę Strzelce O”olskieŁ 
 

§ 5Ł Śotacji udziela się na ”isemny wniosek oso-

by ”rawnej lub fizycznej, ”rowadzącej nie”ubliczne 
szkoJę, ”rzedszkole lub formę wychowania ”rzed-

szkolnego, wymienione w § 1 ｦ 4 niniejszej uchwa-

Jy, zJowony nie ”óuniej niw do 30 wrze`nia roku ”o-

przedzającego rok udzielenia dotacji, zawierający: 
1) dane ”odmiotu ”rowadzącego szkoJę, ”rzed-

szkole lub wychowanie przedszkolne; 

2) nazwę i adres szkoJy, ”rzedszkola lub  formę 
wychowania przedszkolnego; 

3) numer rachunku bankowego szkoJy, ”rzed-

szkola lub formy przedszkolnej; 

4) ”lanowaną liczbę uczniów w roku na jaki do-

tacja ma być udzielona; 
5) liczbę uczniów w dniu skJadania wniosku  

o dotację; 
6) wykaz gmin, w których zamieszkują ucznio-

wie, oraz liczbę uczniów zamieszkaJych w ”oszcze-

gólnych gminach; 
7) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydat-

kowanie `rodków otrzymanych z dotacji; 
8) numer i datę w”isu do ewidencji szkóJ  

i ”rzedszkoli oraz numer i datę decyzji o nadaniu 
u”rawnieL szkoJy ”ublicznej szkole nie”ublicznej; 

9) zobowiązanie do natychmiastowego infor-

mowania o zmianach zachodzących w liczbie 
uczniów lub ”rzyjęciu ucznia z zamieszkaJego ”oza 
Gminą Strzelce O”olskieŁ 

 

§ 6Ł1Ł Warunkiem uruchomienia w danym mie-

siącu raty dotacji jest zJowenie do organu dotujące-

go do dnia 10 danego miesiąca informacji o fak-

tycznej liczbie uczniów, w tym uczniów nie”eJno-


