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UCHWAIA NR Xł85ł2Ńńń 

RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM 

 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Chró`cice 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

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

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

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,  

Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,  

Nr 153, poz. 901) oraz uchwaJ Rady Gminy Do-

brzeL Wielki o ”rzystą”ieniu do s”orządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Chró`cice: Nr XLV/344/2010 z dnia 
22 kwietnia 2010 r., Nr LI/397/2010 z dnia 5 listo-

pada 2010 r., Nr VI/34/2011 z dnia 3 marca 2011 r., 

”o stwierdzeniu we uchwaJa nie narusza ustaleL 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego Gminy DobrzeL Wielki, ”rzy-

jętego uchwaJą Rady Gminy DobrzeL Wielki  
Nr XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., 

uchwala się, co nastę”uje:  
 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Chró`cice, 
(zwaną dalej uchwaJą), ”rzyjętego uchwaJą Nr VI/ 
68/99 Rady Gminy DobrzeL Wielki z dnia 8 kwiet-

nia 1999 r. (zwanego dalej planem). 

2. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy stano-

wią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 2.1. źmianą ”lanu obejmuje się zwarty obszar 
o ”owierzchni ok. 73 ha, ”oJowony w centralnej  
i ”oJudniowej czę`ci Chró`cic, w rejonie ulic: Po-

wstaLców, OdrzaLskiej, Korfantego, Wyzwolenia, 

Kwa`nej, Damrota, Wąskiej, Ko”iec, Reka, B. Ko-

`nego, oraz dwa odrębne obszary: ”rzy ul. Cebuli 
(0,18 ha i 0,05 ha); oba obszary wskazano na ry-

sunku zmiany planu w skali 1: 1000. 

2. Dla terenów objętych zmianą ”lanu okre`lono 
nowe ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, z wyJączeniem 
zagadnieL nie wystę”ujących w obszarach zmiany 
planu a wymienionych w ustawie o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym jako obowiąz-

kowy ”rzedmiot ”lanu miejscowego: terenów gór-

niczych, terenów zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych, terenów rekreacyjno ｦ wypoczynkowych 

oraz terenów sJuwących organizacji im”rez masowych. 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwa-

Ją, dotyczącym s”osobu zagos”odarowania terenów 
wymienionych w ust. 2, ich zewnętrznej obsJugi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej - obowiązują nadal 
odpowiednie ustalenia zmienianego planu. 

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obiekty oznaczone na rysunku i w tre`ci planu 

niwej wymienionymi symbolami literowymi: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej - MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej - MW; 

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (z udzia-

Jem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) - RM; 

4) tereny usJug - U; 
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5) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów - P; 

6) tereny specjalistycznej produkcji ogrodniczej - RPO; 

7) tereny rolnicze - R; 

8) tereny zieleni urządzonej (zieleni ”ublicznej) - ZP; 

9) cmentarz ｦ ZC; 

10) tereny wód powierzchniowych (stawy, 

cieki podstawowe i rowy melioracyjne) - WS; 

11) tereny dróg ”ublicznych ｦ KDZ, KDL, KDD; 

12) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW; 

13) ciągi pieszojezdne ｦ KP; 

14) parkingi publiczne ｦ KX; 

15) tereny urządzeL kanalizacji (przepompow-

nie `cieków) ｦ K; 

16) tereny elektroenergetyki (stacje transfor-

matorowe) - Et; 

17) gJówne przewody sieci elektroenergetycz-

nej `redniego na”ięcia - E 15 kV. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 usta-

lono w uchwale: 

1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczają-
ce tereny o równych funkcjach lub równych zasa-

dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie ”rze”isów szczególnych; 
8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
11) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów; 
12) stawki ”rocentowe na ”odstawie których 

ustala się jednorazową o”Jatę o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) granice obszarów wymagających prze-

ksztaJceL, rekultywacji lub rehabilitacji istniejącej 
zabudowy; 

14) granice terenów rekreacyjno ｦ wypoczyn-

kowych oraz terenów sJuwących organizacji im-

prez masowych. 

§ 4.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunku planu: 

a) granice zmiany planu, 

b) przeznaczenie terenów okre`lone odpo-

wiednimi symbolami literowymi, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagospodaro-

wania ｦ `ci`le okre`lone, 
d) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagospodaro-

wania ｦ wskaunikowe, 
e) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej. 

2. Linie rozgraniczające i linie ”odziaJów we-

wnętrznych, okre`lone w obja`nieniach rysunku 

planu jako wskaunikowe, mogą być korygowane 

w uzasadnionych przypadkach, w s”osób nie 

zmieniający ”rzyjętych rozwiązaL urbanistycznych 

albo w zakresie dopuszczonym w odpowiednich 

przepisach szczegóJowych zmiany planu. 

3. Do”uszcza się dokonywanie ”odziaJów nie-

ruchomo`ci gruntowych takwe w innych miej-

scach niw wskazano na rysunkach zmiany ”lanu 
pod warunkiem zachowania ustalonego w planie 

podstawowego lub dopuszczonego przeznaczenia 

terenu, dostę”u kawdej z wydzielonych dziaJek do 
drogi publicznej oraz wyznaczenia granic i rozmia-

rów nowych dziaJek w s”osób umowliwiający ich 
zabudowę i zagos”odarowanie zgodne z od”o-

wiednimi warunkami zmiany planu i ”rze”isów 
szczególnych. 

 

§ 5.1. W granicach zmiany planu przeznacza 

się na cele nierolnicze grunty rolne III klasy o po-

wierzchni 3,4679 ha, dla których uzyskano zgodę 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-

602-210/11 z dnia 20.06.2011 r. 

2. PozostaJe tereny ”rzeznaczone do zainwe-

stowania, ”osiadają zgody na ”rzeznaczenie na cele 
nierolnicze uzyskane w ”rocedurach s”orządzania 
wcze`niejszych ”lanów albo ich nie wymagają. 

3. Do czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, grunty 
wymienione w ust. 1 i 2 nalewy uwytkować w do-

tychczasowy s”osób. 
 

§ 6.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w uchwale 

oznaczają: 
1) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ bu-

dynki gospodarcze, budynki inwentarskie, budyn-

ki pomocnicze, garawe, ogrody zimowe, wiaty, 

urządzenia techniczne naziemne i podziemne, 

parkingi i inne urządzenia związane z funkcją te-

renu albo ”eJniące wobec niej sJuwebną rolę; 
2) front dziaJki - czę`ć dziaJki która ”rzylega do 

drogi z której odbywa się wjazd lub wej`cie na dziaJkę; 
3) elewacja frontowa - `ciana budynku znajdu-

jąca się najbliwej frontu dziaJki; 
4) linia zabudowy: 
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a) obowiązująca - okre`lone w ”lanie usytuowa-

nie elewacji frontowej budynku ”oJowonego najbliwej 
”rzylegJej ulicy, względem linii rozgraniczającej tą 
ulicę; jest to równocze`nie linia nie”rzekraczalna dla 

”ozostaJych budynków na dziaJce, 
b) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie elewacji budynku do linii rozgra-

niczającej ”rzylegJą ulicę, 
c) istniejąca - linia wyznaczona przez elewacje 

frontowe budynków usytuowanych przy tej samej 

drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy, 

przy czym: 

- w przypadku nierównej odlegJo`ci linii zabu-

dowy sąsiednich budynków od drogi mowna wy-

brać odlegJo`ć ”o`rednią; jeweli wyznaczona wg 

”owywszych zasad linia istniejącej zabudowy jest 

niezgodna z przepisem szczególnym nalewy zasto-

sować się do wymagaL tego przepisu, 

- dopuszcza się ustalenie innej linii zabudowy 

istniejącej w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej, 

jeweli odstę”stwo zostanie odpowiednio uzasad-

nione w projekcie budowlanym, 

- dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy  

o których mowa w punktach a, b, c, przez wysta-

jące elementy budynku (np. okapy, gzymsy, bal-

kony, schody zewnętrzne, tarasy, rampy) nie 

więcej niw o 1,5 m; 

5) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 

wysoko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od 

poziomu terenu przed gJównym wej`ciem: 
a) w budynku z dachem ”Jaskim - do górnej 

krawędzi elewacji frontowej Jącznie z attyką, 
b) w budynku ze stromym dachem - do najniw-

szej krawędzi ”oJaci dachu (okapu) w elewacji 

frontowej; 

6) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie więk-

szym niw 12o; 

7) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć w zakresie 
rzemiosJa, handlu i innych usJug, nie zaliczona 
do ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjal-

nie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, oraz 
nie ”owodująca uciąwliwo`ci na sąsiednich tere-

nach zabudowy mieszkaniowej, w szczególno-

`ci: 
a) emisji haJasu o poziomie ”rzekraczającym 

normy okre`lone w planie, 

b) przekroczenia dopuszczalnych warto`ci stę-
weL substancji zanieczyszczających powietrze,  

w tym emisji nieprzyjemnych za”achów, 
c) konieczno`ci korzystania z trans”ortu ”ojaz-

dami o do”uszczalnej masie ”owywej 3,5 tony; 
8) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, aktualne w czasie reali-

zacji ustaleL planu. 

2. Innych nazw i okre`leL uwyto w nin. uchwa-

le w znaczeniu obja`nionym w zmienianym planie 

albo w przepisach odrębnych. 
 

ŚZIAI II 
PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”o-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 7.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lem MN ｦ z przeznaczeniem podstawowym: tere-

ny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wraz z budynkami i urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz ogrodami przydomowymi. 

2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzu”eJnieL 

istniejącej zabudowy na terenach MN: 

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wy-

miana, remonty istniejących budynków mieszkal-

nych oraz budynków i urządzeL towarzyszących; 
2) budowa nowych obiektów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJkach zabudowanych; 

3) budowa nowych budynków mieszkalnych 
wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych 
dziaJkach; 

4) usJugi nieuciąwliwe (zdefiniowane w § 6 

ust. 1 pkt 7) prowadzone przez wJa`ciciela nieru-

chomo`ci w lokalach uwytkowych, zajmujących 

nie więcej niw 30% Jącznej powierzchni caJkowitej 
budynku mieszkalnego i towarzyszącego. 

3. Przebudowę i remonty budynków istnieją-
cych na terenach MN mowna realizować z utrzy-

maniem ich dotychczasowego usytuowania, po-

ziomu ”odJogi parteru, liczby kondygnacji najwyw-
szej czę`ci budynku, formy architektonicznej, 

wskaunika powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni dziaJki, wskaunika powierzchni czyn-

nej biologicznie. 

4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wy-

mianę, przebudowę i rozbudowę (nadbudowę) 
budynków istniejących nalewy realizować z za-

chowaniem niwej okre`lonych warunków w zakre-

sie usytuowania, gabarytów i formy architekto-

nicznej: 

1) linia nowej zabudowy: wskazana na rysun-

ku planu jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; 

w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu, 

obowiązuje istniejąca linia zabudowy nie bliwsza 

jednak niw: od dróg powiatowych (KDL) i woje-

wódzkich (KDZ) - 8 m, od dróg dojazdowych 

(KDD) i wewnętrznych (KDW) ｦ 6 m; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci nowych budynków zgodne z wy-

maganiami obowiązujących ”rze”isów technicz-

no-budowlanych; 

3) w razie wymiany, przebudowy i nadbudowy 

budynków istniejących dopuszcza się utrzymanie 

istniejących linii zabudowy oraz odlegJo`ci od 

granic dziaJki; `ciany budynków usytuowane  
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w odlegJo`ci mniejszej niw 3,0 m od granicy z są-
siednią dziaJką budowlaną ”owinny być ”ozbawione 
nowych otworów okiennych i drzwiowych; 

4) wskaunik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki: nie większy niw 30%, 

albo nie większy niw dotychczasowy; 

5) wskaunik powierzchni czynnej biologicznie 

w stosunku do powierzchni dziaJki: nie mniejszy 

niw 50%, w przypadku lokalizowania na dziaJce 

usJug ｦ nie mniejszy niw 40%; 

6) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

jak w jednym z budynków mieszkalnych ”oJowo-

nych przy tej samej ulicy, po obu stronach nowe-

go budynku, jednak nie większa niw dwie kondy-

gnacje nadziemne plus poddasze uwytkowe; 
7) poziom ”odJogi parteru budynków nowych  

i wymienianych ustala się na wysoko`ci 0,5 m - 

1,3 m od powierzchni terenu; 

8) szeroko`ć elewacji frontowej nowego i rozbu-

dowywanego budynku mieszkalnego powinna 

uwzględniać warunki dotyczące sytuowania budyn-

ków na dziaJce, ustalone w ”unkcie 2, nie mowe 
jednak ”rzekraczać 16,0 m; do”uszcza się zwięk-

szenie tej szeroko`ci do nie więcej niw 20,0 m  
w ”rzy”adkach gdy front dziaJki stanowi jej dJuwszy 
bok; 

9) wysoko`ć elewacji frontowej nowego i nad-

budowywanego budynku mieszkalnego (mierzoną 
wg ustaleL § 6 ust. 1 ”kt 5) ustala się jako konty-

nuację wysoko`ci elewacji frontowych sąsiednich 
budynków mieszkalnych, ”oJowonych ”rzy tej samej 
ulicy; w ”rzy”adku równych wysoko`ci do”uszcza 
się wybór wysoko`ci ”o`redniej; 

10) cechy geometryczne dachu budynku 

mieszkalnego (dach stromy lub ”Jaski, kąt nachy-

lenia ”oJaci, usytuowanie jednej z kalenic) - nale-

wy dostosować do dachów sąsiednich budynków 

mieszkalnych ”oJowonych przy tej samej ulicy; nie 

dopuszcza się dachów stromych jednospadowych 

i dachów o niesymetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci; 
11) dopuszcza się: budowę na dziaJce nie więcej 

niw dwóch jednokondygnacyjnych budynków towa-

rzyszących z dachem stromym dwus”adowym, 
wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu jedno 
lub dwustanowiskowego; budynki te mowna reali-
zować jako wolnostojące lub zJączone z budynkiem 

mieszkalnym, o wysoko`ci nie większej niw wyso-

ko`ć budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny  
i materiaJ ”okrycia dachów budynków towarzyszą-
cych dostosować do budynku mieszkalnego; 

12) elewacje, elementy `cienne i dachowe, 
ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi tra-

dycjami; nie zezwala się na stosowanie elewacji  
tzw. sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeL mono-

litycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw frontowej gra-

nicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia ”rze`witów 
ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m ｦ nie mniej-

sza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia dziaJki - nie 

większa niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m; 

13) w przypadku lokalizowania usJug, ustala 

się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, jednak nie mniej niw 2. 

 

§ 8.1. Tereny oznaczone symbolami: od MN-1 

do MN-9 - przeznaczenie podstawowe: zes”oJy 

planowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wraz z budynkami i urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz ogrodami przydomowymi, skJa-

dające się z trzech lub więcej dziaJek budowla-

nych. źabudowę terenów MN-1 do MN-9 nalewy 

realizować z zachowaniem niwej okre`lonych wa-

runków w zakresie usytuowania, gabarytów  

i formy architektonicznej budynków: 
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; w przy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu obo-

wiązuje istniejąca linia zabudowy, nie bliwsza jed-

nak niw: od dróg powiatowych (KDL) i wojewódz-

kich (KDZ) - 8 m, od dróg dojazdowych (KDD)  

i wewnętrznych (KDW) ｦ 6 m; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci nowych budynków zgodne z wy-

maganiami obowiązujących ”rze”isów technicz-

no-budowlanych odnoszących się do zabudowy 

jednorodzinnej; 

3) wskaunik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki: nie większy niw 30%; 

4) wskaunik powierzchni czynnej biologicznie 

w stosunku do powierzchni dziaJki: nie mniejszy 

niw 50%, w przypadku lokalizowania na dziaJce 

usJug ｦ nie mniejszy niw 40%; 

5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: 

jedna lub dwie kondygnacje nadziemne plus pod-

dasze uwytkowe; 
6) poziom ”odJogi parteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu; 

7) wysoko`ć elewacji frontowej budynku miesz-
kalnego (mierzoną wg ustaleL § 6 ust. 1 ”kt 5) 

ustala się jako kontynuację wysoko`ci elewacji 
frontowych sąsiednich budynków mieszkalnych, 

”oJowonych ”rzy tej samej ulicy; w ”rzy”adku rów-
nych wysoko`ci do”uszcza się wybór wysoko`ci 
”o`redniej; wysoko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego, wznoszonego na dziaJce nie ”rzylega-

jącej do innej dziaJki zabudowanej ”rzy tej samej 
ulicy - nie większa niw 4,3 m w ”rzy”adku budynku 
jednokondygnacyjnego i 7,3 m w przypadku bu-

dynku dwukondygnacyjnego; 

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mie-

szkalnego powinna uwzględniać warunki doty-

czące sytuowania budynków na dziaJce, ustalone 

w punkcie 2, nie mowe jednak ”rzekraczać 16 m; 

dopuszcza się zwiększenie tej szeroko`ci do nie 

więcej niw 20,0 m w przypadkach gdy front dziaJ-
ki stanowi jej dJuwszy bok; 
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9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwu-

spadowy lub wielospadowy o symetrycznym 

nachyleniu ”oJaci pod kątem 25o ｦ 45o, pokryty 

dachówką lub podobnym materiaJem; 
10) usytuowanie gJównej kalenicy budynku 

mieszkalnego: w pierwszym budynku dla którego 

wydano pozwolenie na budowę w danym zespole 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - równo-

legJe lub ”rosto”adJe do dJuwszych granic dziaJki; 
w kolejnych budynkach mieszkalnych realizowa-

nych w tym samym zespole obowiązuje usytu-

owanie jednej z kalenic takie jak w pierwszym 

roz”oczętym budynku; 

11) s”osób do`wietlenia ”oddasza: oknami  
w `cianach szczytowych, lukarnami, oknami ”oJa-

ciowymi; zaleca się jednolity s”osób do`wietlenia 
poddasza w ciągach zabudowy ”rzy tej samej ulicy; 

12) dopuszcza się budowę na dziaJce nie wię-
cej niw dwóch budynków towarzyszących jedno-

kondygnacyjnych z dachem stromym dwuspado-

wym, wielospadowym lub ”Jaskim, w tym garawu 

jedno lub dwustanowiskowego, o wysoko`ci 
mniejszej niw budynku mieszkalnego; budynki te 

mowna realizować jako wolnostojące lub zJączone 

z budynkiem mieszkalnym, o wysoko`ci nie więk-

szej niw wysoko`ć budynku mieszkalnego; wystrój 
zewnętrzny, kolor elewacji i materiaJ pokrycia 

dachów budynków towarzyszących dostosować 

do budynku mieszkalnego; 

13) dopuszcza się usJugi nieuciąwliwe (zdefi-

niowane w § 6 ust. 1 pkt 7) prowadzone przez 

wJa`ciciela nieruchomo`ci w lokalu uwytkowym 

zajmującym nie więcej niw 30% Jącznej po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego i to-

warzyszącego; 
14) w przypadku lokalizowania usJug, ustala 

się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, jednak nie mniej niw 2. 

15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana powierzchnia 

”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 

dziaJki - nie większa niw 1,8 m zalecana - 1,2 m. 

 

§ 9.1. Teren oznaczony symbolem MW - prze-

znaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna wraz z budynkami i urządzeniami 
towarzyszącymi. 

2. Dopuszczalne kierunki ”rzeksztaJceL i uzu-

”eJnieL istniejącej zabudowy na terenach MW: 

1) przebudowa, rozbudowa, wymiana istnieją-
cych budynków i urządzeL towarzyszących; 

2) budowa nowych budynków i urządzeL to-

warzyszących; 
3) lokalizowanie w parterze, w wydzielonym 

lokalu uwytkowym, usJug handlu detalicznego lub 

innych usJug o charakterze nieuciąwliwym. 

3. Jako obowiązujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania na terenach MW ustala się: 
1) zachować istniejącą linię zabudowy od 

strony ul. Cebuli i od strony terenów kolejowych; 

2) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu MW: nie większy niw 50 %; 

3) wskaunik powierzchni czynnej biologicznie 

w stosunku do powierzchni terenu MW: nie 

mniejszy niw 25%; 

4) wysoko`ć budynku mieszkalnego o dachu 
stromym - do 4 kondygnacji (w tym ”oddasze uwyt-

kowe) i 16 m licząc od ”owierzchni terenu do kale-

nicy; wysoko`ć budynku mieszkalnego z dachem 
”Jaskim - do 3 kondygnacji, nie większa niw 12 m; 

5) dach dwuspadowy, kryty dachówką lub 

materiaJem podobnym do dachówki, o syme-

trycznym ukJadzie ”oJaci, spadkach 30o - 40o;  

z mowliwo`cią uwytkowego wykorzystania podda-

sza; dopuszcza się takwe dach ”Jaski; 
6) ze względu na zagrowenie haJasem od pobli-

skiej linii kolejowej Opole ｦ WrocJaw Nadodrze 

nalewy budynki mieszkalne wy”osawyć w okna  

i drzwi o ”odwywszonej izolacyjno`ci akustycznej; 

7) w granicach terenu nalewy urządzić, z uwzglę-

dnieniem istniejących mowliwo`ci ”rzestrzennych: 
a) miejsca postojowe dla ”ojazdów, w liczbie 

odpowiedniej dla funkcji terenu, takwe dla osób 

nie”eJnos”rawnych, stosownie do ustaleL § 23, 

b) plac zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla 

osób starszych; w lokalizacji tych urządzeL 
uwzględnić wymaganą ”rze”isem szczególnym 
odlegJo`ć od miejsc gromadzenia od”adków, miejsc 
”ostojowych dla ”ojazdów, linii rozgraniczających 
ulice oraz minimum czasu nasJonecznienia, 

c) zieleL publiczną z obiektami i urządzeniami 
maJej architektury; zachować i utrzymywać  

w nalewytym stanie zieleL istniejącą; 
8) nie zezwala się na wznoszenie monolitycz-

nych ogrodzeL wzdJuw frontowej granicy dziaJki, 
wymagany ”rze`wit ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 
0,6 m ｦ nie mniejszy niw 25%, zalecana wysoko`ć 
ogrodzenia dziaJki - 1,2 m od powierzchni terenu. 

 

§ 10.1. Tereny oznaczone symbolem RM, z wy-

równieniem terenów RM-1 i RM-2 - przeznaczenie 

”odstawowe: tereny istniejącej zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych  

i hodowlanych wraz z budynkami, urządzeniami 
towarzyszącymi, ogrodami i sadami, z udziaJem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dopuszczalne kierunki ”rzeksztaJceL i uzu-

”eJnieL istniejącej zabudowy na terenach RM: 

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wy-

miana, remonty istniejących budynków, obiektów  
i urządzeL towarzyszących; 

2) budowa nowych budynków sJuwących pro-

dukcji rolnej oraz obiektów i urządzeL towarzy-

szących; 
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3) budowa nowych budynków mieszkalnych 

wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lukach zabudowy oraz na wtórnie wydzielo-

nych dziaJkach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, w takim przypadku obowiązują warunki 

okre`lone w § 7 ust. 4 dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

4) ”rzeksztaJcenia funkcji podstawowej istnie-

jących budynków i urządzeL na usJugową (w tym 

agroturystyczną) i ”rodukcyjną, takwe lokalizacja 

nowych budynków i obiektów usJugowych i pro-

dukcyjnych z wykluczeniami jak w ust. 3. 

3. W zabudowie zagrodowej RM obowiązuje: 
1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco w”Jynąć na `rodowisko; 
2) ograniczenie wielko`ci chowu i hodowli 

zwierząt do 39 DJP (duwych jednostek przelicze-

niowych wedJug przepisu szczególnego) w jed-

nym gospodarstwie rolnym na terenach oznaczo-

nych symbolem RM, oraz do 59 DJP na terenach 

oznaczonych symbolami RM-1 i RM-2; 

3) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerko-

wych mięsowernych. 
4. Przebudowę i remonty budynków istnieją-

cych mowna realizować z utrzymaniem ich usytu-

owania, poziomu ”odJogi parteru, liczby kondy-

gnacji, gabarytów, formy architektonicznej. 

5. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę 

(nadbudowę) budynków istniejących na terenach 

RM nalewy realizować z zachowaniem niwej okre-

`lonych warunków w zakresie usytuowania, ga-

barytów i geometrii dachów: 
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; w przy-

padku braku oznaczenia na rysunku planu, obo-

wiązuje istniejąca linia zabudowy nie bliwsza jed-

nak niw: od dróg powiatowych (KDL) i wojewódz-

kich (KDZ) - 8 m, od dróg dojazdowych (KDD)  

i wewnętrznych (KDW) ｦ 6 m; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci nowych budynków zgodne z wy-

maganiami obowiązujących ”rze”isów technicz-

no-budowlanych odnoszących się do zabudowy 

jednorodzinnej; 

3) w razie wymiany, przebudowy i nadbudowy 

budynków istniejących do”uszcza się utrzymanie 
istniejących linii zabudowy oraz odlegJo`ci od granic 
dziaJki; `ciany budynków usytuowane w odlegJo`ci 
mniejszej niw 3,0 m od granicy z sąsiednią dziaJką 
budowlaną ”owinny być ”ozbawione nowych 
otworów okiennych i drzwiowych; 

4) budynek inwentarski oraz `ciana budynku go-

spodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi 

nie mogą być sytuowane w odlegJo`ci mniejszej niw 
8 m od budynków mieszkalnych oraz budynków 
uwyteczno`ci ”ublicznej; 

5) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni dziaJki oraz wskaunik ”owierzchni 
czynnej biologicznie: nie normuje się; 

6) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

jak w jednym z najbliwszych budynków mieszkal-

nych ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy, ”o obu stro-

nach nowego budynku; jednak nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne ”lus ”oddasze uwytkowe; 

7) wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i inwen-

tarskiej - do 8 m od powierzchni terenu, dopuszcza 

się wysoko`ć większą tylko w ”rzy”adkach uza-

sadnionych potrzebami technologicznymi; 

8) ”oziom ”odJogi ”arteru budynku mieszkalnego 
- ustala się na wysoko`ci 0,5 - 1,3 m od po-

wierzchni terenu; 

9) szeroko`ć elewacji frontowej nowych budyn-

ków ”owinna uwzględniać warunki dotyczące sytu-

owania budynków na dziaJce, ustalone w ”unkcie 2; 

10) gJówne cechy geometryczne dachu budynku 
mieszkalnego (dach stromy lub ”Jaski, nachylenie 
”oJaci, usytuowanie gJównej kalenicy, s”osób do-

`wietlenia ”oddasza) - nalewy dostosować do da-

chów najbliwszych budynków mieszkalnych ”oJowo-

nych przy tej samej ulicy, po obu stronach nowego 

budynku; nie do”uszcza się nowych dachów stro-

mych jednos”adowych (”ul”itowych) i dachów  
o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci; 

11) zabudowę gos”odarczą dostosować do bu-

dynku mieszkalnego, odstę”stwa do”uszcza się  
w przypadkach uzasadnionych potrzebami techno-

logicznymi; 

12) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala się 
obowiązek realizacji w granicach dziaJki miejsc ”o-

stojowych dla ”ojazdów, wedJug od”owiednich 
ustaleL uchwaJy; 

13) w ”rzy”adku chowu i hodowli zwierząt 
obowiązuje za”ewnienie od”owiednich warunków 
utrzymania zwierząt i stosowanie ”re”aratów 
zmniejszających wytwarzanie substancji zJowon-

nych. 

 

UsJugi i zabudowa produkcyjno-usJugowa  

 

§ 11.1. Tereny oznaczone symbolem U, z wy-

równieniem terenów U-1, przeznaczenie podsta-

wowe: zabudowa usJugowa - usJugi komercyjne  

i publiczne. 

2. Na terenach usJug (U) dopuszcza się: 
1) budowę nowych obiektów usJugowych oraz 

obiektów i urządzeL towarzyszących, wzbogacają-
cych funkcję ”odstawową, z wykluczeniem ”rzed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko oraz obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
2) ”rzebudowę i remonty budynków istniejących; 
3) mowliwo`ć realizacji wydzielonych ”omiesz-

czeL mieszkalnych dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”ra-

cowników; 

4) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących bu-

dynków i urządzeL na inne funkcje usJugowe  

z wykluczeniami jak w punkcie 1; 
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5) na terenach U-1 dodatkowo dopuszcza się 

mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących budynków 

i urządzeL na funkcje produkcyjne i skJadowo-

magazynowe oraz budowę obiektów produkcyj-

nych i skJadowo-magazynowych wraz z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi, z wykluczeniami 

jak w punkcie 1. 

3. Na terenach usJug obowiązują nastę”ujące 

zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy, nieprzekraczalne: od dróg 

powiatowych (KDL) i wojewódzkich (KDZ) - 8 m, 

od dróg dojazdowych (KDD) i wewnętrznych 

(KDW) ｦ 6 m; 

2) wskaunik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki: nie normuje się; 
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 20 % powierzchni dziaJki, 
niwszy wskaunik powierzchni biologicznie czynnej 

dopuszcza się jeweli zostanie odpowiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym; 

4) nowe budynki powinny nawiązywać gaba-

rytami i architekturą do otaczającej zabudowy,  

z uwzględnieniem wymagaL technologicznych, 

związanych z funkcją zabudowy; 

5) liczba kondygnacji ｦ nie większa niw dwie 

kondygnacje nadziemne plus poddasze uwytkowe; 
6) poziom ”odJogi parteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu, z wy-

jątkiem ”rzy”adków gdy ze względów technolo-

gicznych wymagany jest inny poziom; 

7) szeroko`ć elewacji frontowej budynków: 
nie ustala się; 

8) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci pod kątem 30o ｦ 45o, pokryte da-

chówką lub podobnym materiaJem, dopuszcza się 

takwe dachy ”Jaskie; 
9) na terenach U-1 nalewy urządzać zieleL izo-

lacyjną, obowiązkowo od strony graniczącej za-

budowy mieszkaniowej i zagrodowej; 

10) w granicach dziaJki nalewy urządzić drogi 

”owarowe do obiektów wedJug wymagaL przepi-

sów ”rzeciw”owarowych oraz miejsca postojowe 

dla ”ojazdów, zgodnie z odpowiednimi ustalenia-

mi planu; 

11) w realizacji obiektów usJugowych uwzględ-

nić konieczno`ć ich ”rzystosowania do korzystania 
”rzez osoby nie”eJnos”rawne. 

 

§ 12.1. Tereny oznaczone symbolem P - prze-

znaczenie podstawowe: tereny obiektów produk-

cyjno-usJugowych, skJadów i magazynów. 
2. Na terenach P ustala się lokalizację nastę”u-

jących ”rzedsięwzięć, s”eJniających warunki pla-

nu w zakresie ochrony `rodowiska, okre`lone  

w rozdziale 5: 

1) budowę obiektów ”rodukcyjnych wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) budowę skJadów i magazynów wraz z obiek-

tami i urządzeniami towarzyszącymi; 
3) budowę obiektów i ”omieszczeL administra-

cyjnych, higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

4) mowliwo`ć lokalizowania zabudowy usJugowej 
z wyJączeniem usJug ”ublicznych; 

5) ”rzebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wy-

mianę i zmiany funkcji istniejących budynków  
i urządzeL na inne funkcje ”rodukcyjne, skJadowo-

magazynowe i usJugowe. 
3. Dla terenów P, o których mowa w ust. 1, 

ustala się obowiązujące zasady nowej zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy: od dróg 
”owiatowych (KDL) i wojewódzkich (KDź) - 8 m, 

od dróg dojazdowych (KDD) i wewnętrznych 
(KDW) ｦ 6 m; 

2) liczba kondygnacji zabudowy produkcyjnej, 

magazynowej i administracyjnej ｦ do trzech kondy-

gnacji nadziemnych wliczając ewentualne ”oddasze 
uwytkowe; 

3) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjnej i magazy-

nowej oraz obiektów niekubaturowych - do 12 m, 

chyba we uzasadnione potrzeby technologiczne 

wymagać będą większej; 
4) dachy budynków - strome, dwuspadowe lub 

wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 30o ｦ 40o, do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie; 

5) formę zabudowy, elewacje, elementy `cienne 
i dachowe, ogrodzenia - stosować zgodnie z regio-

nalnymi tradycjami, z uwzględnieniem wymagaL 
związanych z funkcją terenu; 

6) udziaJ ”owierzchni czynnej biologicznie  
w stosunku do powierzchni terenu - nie mniejszy 

niw 15 %; obowiązkowo nalewy urządzać zieleL 
izolacyjną od strony graniczącej zabudowy miesz-

kaniowej i zagrodowej; 

7) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabudo-

wy i urządzeL sJuwących funkcjom ”odstawowym 
nalewy ”rzewidzieć: 

a) drogi wewnętrzne, w tym drogi ”owarowe do 
obiektów, wedJug wymagaL ”rze”isów ”rzeciw”o-

warowych, 
b) miejsca ”ostojowe dla ”ojazdów, zgodnie  

z odpowiednimi ustaleniami planu, 

c) parkingi z miejscami postojowymi w liczbie 

od”owiedniej dla funkcji terenu, równiew dla osób 
nie”eJnos”rawnych, 

d) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód 
podziemnych poprzez uszczelnienie powierzchni 

”laców magazynowych i manewrowych oraz in-

nych ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenie 
substancjami szkodliwymi. 

 

Rolnicza ”rzestrzeL produkcyjna  

 

§ 13. Ustala się obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej: 
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1) R - tereny uwytków rolnych - gruntów or-

nych, uwytków zielonych i ogrodów; 
2) RPO - teren specjalistycznej produkcji ogrod-

niczej. 

 

§ 14. Na terenach uwytków rolnych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem R, obowiązują 

nastę”ujące zasady zagospodarowania: 

1) zachowanie ”odstawowej funkcji terenów - 

”olowych u”raw rolniczych, uwytków zielonych (Jąk 
i ”astwisk), sadów i ogrodniczych u”raw grunto-

wych; 

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-
cych zadrzewieL ”rzydrownych i niewielkich sku-

pisk zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych; 
3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów 

melioracyjnych i dróg gospodarczych; 

4) dopuszcza się: 
a) prowadzenie sieci napowietrznych i pod-

ziemnych infrastruktury technicznej wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami, 
b) zabudowę gos”odarczą, sJuwącą ”rodukcji rol-

niczej z wyJączeniem fragmentu terenu R znajdują-
cego się granicach obszaru NATURA 2000 ｦ spe-

cjalnego obszaru ochrony ”taków PLB 020002 
ｭGrądy OdrzaLskieｬ, 

c) realizację wewnętrznych, rolniczych dróg 

dojazdowych, 

d) wprowadzanie nowych zadrzewieL i za-

krzewieL `ród”olnych i ”rzydrownych - w zakresie 

nie zmieniającym podstawowej funkcji terenu, 

e) budowę stawów do chowu ryb na gruntach 

rolnych sąsiadujących z ciekami. 

 

§ 15. Na terenie specjalistycznej produkcji 

ogrodniczej, oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem RPO, ustala się: 
a) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia 

z mowliwo`cią przebudowy, rozbudowy (nadbu-

dowy) i wymiany istniejących obiektów, 
b) budowę nowych obiektów ”rodukcji rolniczej  

i ogrodniczej, oraz obiektów i urządzeL towarzyszą-
cych, wzbogacających funkcję ”odstawową, 

c) dopuszcza się mowliwo`ć zmiany funkcji ist-

niejących budynków i urządzeL na inne funkcje 

rolnicze oraz funkcje usJugowe i produkcyjne  

z zastrzeweniem odpowiednich ustaleL planu do-

tyczących ochrony `rodowiska i krajobrazu kultu-

rowego, okre`lonych w rozdziale 6. 

 

Wody, zieleL urządzona  

 

§ 16.1. Ustala się tereny wód `ródlądowych 

”Jynących i stojących w tym rowów melioracyj-

nych, oznaczone symbolem WS. 

2. W uwytkowaniu wód nalewy stosować na-

stę”ujące zasady: 

1) koryta cieków i rowów utrzymywać w od-

powiednim stanie, nie do”uszczać do niekontro-

lowanego zarastania, ”rzebudowywać w razie 

potrzeby; 

2) urządzenia ”iętrzące, przepusty i inne urzą-
dzenia wodne uwytkować zgodnie z warunkami 

pozwolenia wodnoprawnego; 

3) zachować i chronić istniejącą zieleL w oto-

czeniu wód; 
4) zabrania się zanieczyszczania wód `ciekami 

oraz w inny s”osób; 
5) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci w od-

legJo`ci mniejszej niw 1,5 m od brzegów cieków  

a takwe zakazywania lub uniemowliwiania prze-

chodzenia przez ten obszar; 

6) dopuszcza się: 
a) skanalizowanie i zmianę przebiegu rowów  

w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektów zwią-
zanych z funkcją terenów, w s”osób nie ”owodują-
cy niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 

b) skanalizowanie i korektę przebiegu odcin-

ków rowów szczegóJowych w planowanych pa-

sach drogowych KDL i KDD w zakresie niezbęd-

nym dla budowy, przebudowy i poszerzenia tych 

dróg, w s”osób nie ”owodujący niekorzystnych 

zmian stosunków wodnych, 

c) przekroczenia cieków i rowów przez obiekty 

infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (drogi, 

wodociąg, przewody kanalizacyjne, kablowe linie 

elektro-energetyczne i telekomunikacyjne) z za-

chowaniem odpowiednich wymagaL ”rze”isów 

szczególnych, 
d) wykorzystanie wód cieków i rowów do za-

silania stawów, jeweli wody te s”eJniają wymaga-

nia jako`ciowe okre`lone w przepisach szczegól-

nych dla wód przeznaczonych do okre`lonych 

potrzeb oraz pod warunkiem uzyskania zgody 

zarządcy rowów i pozwolenia wodnoprawnego  

w przypadkach gdy jest ono wymagane w przepi-

sach prawa wodnego. 

 

§ 17.1. Ustala tereny zieleni urządzonej: 
1) ZP - zieleL urządzona ｦ przyuliczna i skwery; 

2) ZI - pasy zieleni izolacyjnej o zalecanej sze-

roko`ci nie mniejszej niw 5 m, na obrzewach tere-

nów P i U-1; 

3) ZC - cmentarz. 

2. Na terenach zieleni urządzonej ZP zaleca się 

realizację publicznych urządzeL i obiektów towa-

rzyszących, odpowiednich dla funkcji podstawo-

wej - maJej architektury, o`wietlenia. 
3. źieleL urządzoną i izolacyjną nalewy realizo-

wać i utrzymywać co najmniej w zakresie okre-

`lonym w ustaleniach uchwaJy, w nasadzeniach 

uwzględnić zieleL `rednią i wysoką z udziaJem 

zimozielonej, dostosowaną do warunków siedli-

skowych i funkcji terenu; dopuszcza się uzupeJ-
nienie ”asów zieleni izolacyjnej maskowanymi 

zielenią ekranami akustycznymi. 

4. W zagospodarowaniu terenu cmentarza 

wyznaniowego ZC uwzględnić: 
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1) pola (kwatery) grzebalne; 

2) komunikację wewnętrzną; 
3) ka”licę; 
4) czę`ć gos”odarczą z miejscem gromadzenia 

od”adów z ”ielęgnacji mogiJ - w kontenerach; 

5) zieleL o zaJoweniu parkowym; 

6) ogrodzenie z trwaJego materiaJu, o wysoko-

`ci 1,2 - 2,0 m; 

7) zao”atrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej ”o”rzez ”rzyJącze wodociągowe z hydran-

tem naziemnym; 

8) zaopatrzenie w energię elektryczną; 
9) urządzenie wjazdów i parkingu publicznego 

KX - wedJug ustaleL rysunku planu. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające ”rzeksztaJceL, rekultywa-

cji lub rehabilitacji istniejącej zabudowy 

 

§ 18.1. Wyznacza się obiekty budowlane i tereny 
wymagające ”rzeksztaJceL, rekultywacji, rehabilitacji, 
lub likwidacji w związku z ”lanowanym zaniecha-

niem dotychczasowego s”osobu uwytkowania: 
1) zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza  

w zJym stanie technicznym, oznaczona na rysunku 
zmiany planu odpowiednim symbolem, przewidy-

wana do rehabilitacji, ”rzeksztaJcenia lub likwidacji; 
2) tereny w równym stopniu zdegradowane 

eks”loatacją kruszywa naturalnego, wymagające 

rekultywacji i zagospodarowania jako tereny zie-

leni urządzonej ZP, wody WS lub tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. 

2. Granice oraz kierunki ”rzeksztaJceL terenów 

wymienionych w ust. 1 wskazano odpowiednim 

symbolem przeznaczenia docelowego na rysunku 

planu. 

 

RozdziaJ 3 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji 

 

§ 19.1. Ustala się tereny przestrzeni publicz-

nych, powszechnie dostę”nych: 
1) tereny zieleni urządzonej ZP ｦ skwery, zie-

leLce przyuliczne; 

2) tereny komunikacji - drogi (ulice) i parkingi 

publiczne KDZ, KDL, KDD, KX, gminne drogi (uli-

ce) wewnętrzne ｦ KDW. 

2. W ksztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych nale-

wy uwzględniać od”owiednie ustalenia szczegóJowe 
”lanu, ”onadto ustala się mowliwo`ć, ”o uzyskaniu 
zezwolenia Wójta Gminy DobrzeL Wielki, oraz za-

rządcy drogi w odniesieniu do ”asa drogowego: 
1) wprowadzania elementów maJej architektu-

ry, o`wietlenia i zieleni urządzonej w dostosowa-

niu do warunków lokalnych; 

2) lokalizowania maJych ”unktów handlowych 

i gastronomicznych w obiektach o powierzchni  

w obrysie zewnętrznym nie większej niw 15 m², 

nie wymagających pozwolenia budowlanego i nie 

”owodujących zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu 

drogowego; 

3) lokalizowania ”rzystanków autobusowych; 

4) instalowania barierek ochronnych w rejonie 

skrzywowaL ulic oraz oddzielających ciągi space-

rowe od intensywnego ruchu drogowego; 

5) umieszczania no`ników reklamowych. 

 

§ 20.1. Jako miejsca organizacji okazjonal-

nych imprez masowych wyznacza się w obszarze 

planu tereny przestrzeni publicznych, powszech-

nie dostę”nych, wymienione w § 19. 

2. Imprezom masowym organizowanym w ob-

rębie przestrzeni publicznych nalewy za”ewnić 

warunki bez”ieczeLstwa, zgodnie z wymaganiami 

okre`lonymi w przepisach o bez”ieczeLstwie im-

prez masowych. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

 

§ 21.1. Sieć obsJugi komunikacyjnej terenów 

objętych planem tworzą drogi publiczne o zna-

czeniu ponadgminnym i gminnym, oznaczone 

symbolem KD, z wyrównieniem: 
1) KDZ-1 - istniejąca droga wojewódzka nr 457, 

relacji: Brzeg ｦ DobrzeL Wielki (ul. PowstaLców  
i ul. Dąbrowy w Chró`cicach), szeroko`ć w obec-

nych liniach rozgraniczających: 12,0 ｦ 30,0 m, 

planowana dostę”no`ć z ”osesji ”rzylegJych na 
obszarze zabudowanym oraz z bocznych dróg lo-

kalnych KDD i dojazdowych KDD; w granicach 

zmiany ”lanu znajduje się odcinek o dJugo`ci 0,9 km; 

postulowane maksymalne parametry tej drogi: 

a) klasa techniczna: Z ｦ zbiorcza, 

b) szeroko`ć jezdni: 7,0 m, 

c) szeroko`ć poboczy gruntowych: 2 x 1,5 m, 

d) chodniki dwustronne: nie mniej niw 2 x 2,0 m, 
e) szeroko`ć korony: 11,0 m, 

f) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 25,0 m, 
g) kategoria ruchu: KR-4, 

h) obciąwenie: 115 kN/o`; 
2) KDZ-2 - istniejąca droga wojewódzka nr 464, 

relacji: Chró`cice ｦ Narok (ul. OdrzaLska w Chró`ci-
cach), szeroko`ć w obecnych liniach rozgraniczają-
cych: 8,0 ｦ 10,0 m, ”lanowana dostę”no`ć z ”o-

sesji ”rzylegJych na obszarze zabudowanym oraz  
z bocznych dróg lokalnych KDL i dojazdowych 

KDD; w granicach zmiany ”lanu znajduje się odci-

nek o dJugo`ci 0,3 km; ”ostulowane maksymalne 
parametry tej drogi: 

a) klasa techniczna: Z ｦ zbiorcza, 

b) szeroko`ć jezdni: 7,0 m, 

c) szeroko`ć poboczy gruntowych: 2 x 1,5 m, 

d) chodniki dwustronne: nie mniej niw 2 x 2,0 m, 
e) szeroko`ć korony: 9,0 - 10,0 m, 

f) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 20,0 m, 
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g) kategoria ruchu: KR-3, 

h) obciąwenie: 115 kN/o`; 
3) KDL-1 - istniejąca droga ”owiatowa nr 1723 O, 

relacji Chró`cice ｦ Nowe SioJkowice (ul. Korfantego 

w Chró`cicach), szeroko`ć w obecnych liniach roz-

graniczających: 9,0 ｦ 12,0 m, ”lanowana dostęp-

no`ć z ”osesji ”rzylegJych na obszarze zabudowa-

nym oraz z bocznych dróg dojazdowych KDD;  
w granicach zmiany ”lanu znajduje się odcinek  
o dJugo`ci 0,96 km; postulowane maksymalne pa-

rametry tej drogi: 

a) klasa techniczna: L ｦ lokalna, 

b) normatywna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących: 12,0 m w terenie zabudowanym i 15,0 m 
poza terenem zabudowanym; 

4) KDL-2 - istniejąca droga ”owiatowa nr 1724 O, 

relacji Chró`cice ｦ Babi Las (ul. B. Ko`nego  
w Chró`cicach), szeroko`ć w obecnych liniach roz-

graniczających: 8,0 ｦ 12,0 m, ”lanowana dostęp-

no`ć z ”osesji ”rzylegJych na obszarze zabudowa-

nym oraz z bocznych dróg dojazdowych KDD;  
w granicach zmiany planu znajduje się odcinek  
o dJugo`ci 0,45 km; ”ostulowane maksymalne ”a-

rametry tej drogi: 

a) klasa techniczna: L ｦ lokalna, 

b) normatywna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących: 12,0 m w terenie zabudowanym i 15,0 m 

poza terenem zabudowanym; 

5) istniejące ”ubliczne drogi (ulice) gminne KDD-1 

(ul. Kwa`na), KDD-2 (ul. Wyzwolenia), KDD-3  

(ul. Damrota), KDD-4 (ul. Kopiec), KDD-5  

(ul. Grunwaldzka), KDD-6 (ul. Reka), KDD-7, KDD-8, 

KDD-9 (ulice bez nazwy), skrzywowane z drogami 
(ulicami) wojewódzkimi i ”owiatowymi, klasy D - 

dojazdowe, o szeroko`ci w istniejących liniach roz-

graniczających 4,0 ｦ 10,0 m, Jącznej dJugo`ci 3,11 km, 

dostę”no`ć nieograniczona; ”lanowane jest ”osze-

rzenie caJej ulicy KDD-1 do szeroko`ci 10,0 m, ”o-

zostaJe ulice istniejące ”rzewidziane są do ”osze-

rzenia tylko na krótkich odcinkach niezabudowa-

nych, wskazanych na rysunku planu; 

6) planowane publiczne drogi (ulice) gminne 

KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14 ｦ 

nowe drogi gminne dojazdowe do planowanych 

zes”oJów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz do zaplecza terenów zabudowy zagro-

dowej, ”odlegającej systemowym ”rzeksztaJce-

niom, takwe nierolniczym, klasy D ｦ dojazdowe,  

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 10,0 m, 

wyjątkowo 8,0 m, dJugo`ci Jącznej 2,0 km, do-

stę”no`ć nieograniczona. 

 

§ 22.1. Uzu”eJniającą sieć obsJugi komunika-

cyjnej obszarów objętych planem tworzą ciągi 
pieszojezdne KP oraz drogi wewnętrzne KDW  

w istniejących lub planowanych liniach rozgrani-

czających. 
2. Przebieg planowanych ciągów pieszojezd-

nych i dróg wewnętrznych okre`la rysunek planu; 

dopuszcza się poszerzenia istniejących dróg we-

wnętrznych. 
3. Wyznacza się kierunki dostę”no`ci komuni-

kacyjnej terenów oznaczonych symbolami P, RPZ, 

ZC - wedJug rysunku planu; obsJuga komunika-

cyjna tych terenów: z publicznych dróg gminnych 

i ponadgminnych, poprzez: 

1) zjazdy bez”o`rednie; 
2) zakJadowe drogi wewnętrzne, w tym drogi 

”owarowe do obiektów zgodnie z wymaganiami 

”rze”isów ”rzeciw”owarowych. 
4. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi publicznej mowe nastą”ić po uzyska-

niu zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji 

administracyjnej, na warunkach okre`lonych w tej 

decyzji. 

5. Parametry techniczne zakJadowych dróg 

wewnętrznych nalewy dostosować do ”ojazdów, 
których dojazd do dziaJki jest konieczny, powinny 

ponadto umowliwiać awaryjny przejazd samocho-

dami ”owarniczymi. 
 

§ 23. Ustala się wskauniki liczby miejsc par-

kingowych dla samochodów, wymaganych na 

terenach P, U i ZC: 

1) liczba miejsc parkingowych dla samocho-

dów osobowych: odpowiednio do potrzeb; zaleca 

się ”rzyjęcie wskauników nie mniejszych niw: 
a) 4 stanowiska/100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) 2 stanowiska/10 stanowisk pracy lub 

miejsc konsumpcyjnych, 

c) 3 stanowiska/10 osób jednocze`nie korzy-

stających z usJug; 
2) liczba miejsc parkingowych dla ”ojazdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych 

12 miejsc parkingowych; 

3) dodatkowo nalewy uwzględnić od”owiednią, 
okre`loną wg indywidualnych ”otrzeb, liczbę miejsc 
”ostojowych dla samochodów cięwarowych i auto-

busów. 
 

§ 24.1. Planuje się ”o”rawę istniejących wa-

runków komunikacji drogowej w obszarze planu, 

poprzez: 

1) remonty i ”rzebudowę dróg wojewódzkich 

KDZ-1 i KDZ-2 w istniejących liniach rozgranicza-

jących z dopuszczeniem poszerzenia (rozbudowy) 

zwęweL tych dróg w miejscach gdzie jest to mow-
liwe z uwagi na zabudowę istniejącą w obszarze 

zmiany planu; 

2) remonty i ”rzebudowę dróg powiatowych 

KDL-1 i KDL-2 w istniejących liniach rozgranicza-

jących oraz poszerzenie (rozbudowę) odcinka 

wylotowego drogi KDL-2 w kierunku Babiego 

Lasu do normatywnej szeroko`ci; 
3) remonty, przebudowę i rozbudowę istnieją-

cych gminnych dróg ”ublicznych KDD-1 (ul. Kwa-

`na), KDD-2 (ul. Wyzwolenia), KDD-3 (ul. Damrota), 

KDD-4 (ul. Kopiec), KDD-5 (ul. Grunwaldzka), KDD-6 
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(ul. Reka), KDD-7, KDD-8, KDD-9 (ulice bez nazwy) 

oraz ich skrzywowaL z drogami (ulicami) wojewódz-

kimi i powiatowymi - do uzyskania parametrów 
ustalonej klasy, normowanych ”rze”isem szczegól-

nym, wedJug ustaleL rysunku ”lanu; 
4) budowę nowych gminnych dróg dojazdowych 

KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14 we-

dJug ustaleL rysunku ”lanu; 
5) remonty, ”rzebudowę i budowę nowych 

ciągów pieszojezdnych KP i dróg wewnętrznych 

KDW wedJug ustaleL rysunku planu. 

2. W realizacji ”rzedsięwzięć z zakresu komu-

nikacji drogowej publicznej i wewnętrznej nalewy 

uwzględnić: 
a) odpowiednie dla ustalonych klas parametry 

dróg i skrzywowaL, zgodnie z wymaganiami prze-

”isów szczególnych, 
b) potrzeby w zakresie dróg ”owarowych, 

zgodnie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie 

”rzeciw”owarowej, 
c) potrzeby osób nie”eJnos”rawnych, porusza-

jących się na wózkach inwalidzkich. 

3. W liniach rozgraniczających dróg nalewy re-

alizować, stosownie do lokalnych potrzeb, zgod-

nie z ustaloną klasą drogi i jej parametrami: 

1) ruch koJowy; 
2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe w pobo-

czach dróg publicznych); 

3) ruch pieszy (chodniki); 

4) urządzenia obsJugi komunikacji zbiorowej 

(zatoki autobusowe, przystanki); 

5) o`wietlenie; 
6) infrastrukturę techniczną nie związaną bez-

”o`rednio z komunikacją drogową, w tym hydran-

ty ”rzeciw”owarowe ｦ w uzasadnionych przypad-

kach i za zezwoleniem zarządcy drogi; 

7) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrow-
ne, przepusty, kanalizację deszczową i skanali-

zowane odcinki cieków); 
8) zieleL ”rzyuliczną. 
4. Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną 

z drogą - ”rzewody wodociągowe, kanalizacyjne  
i gazowe nalewy ”rowadzić w ukJadach ”odziem-

nych, przewody sieci elektroenergetycznej i teleko-

munikacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 

warunkach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą 
drogi i okre`lonych w stosownej decyzji. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 
 

§ 25. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru 

zmiany planu w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyj-

nych, bytowych i ”rzeciw”owarowych - z sieci 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozbudowanej 

w miarę potrzeb, zasilanej z ujęcia wód podziem-

nych i stacji uzdatniania wody w Chró`cicach. 

2) Do”uszcza się mowliwo`ć zao”atrzenia tere-

nów zainwestowanych i rolniczych w wodę dla 
celów ”rzemysJowych, rolniczych, bytowych i ”rze-

ciw”owarowych z wJasnych ujęć, s”eJniających 
wymagania ”rze”isów ustawy - prawo wodne. 

3) Sieci wodociągowe o `rednicy nominalnej  
DN 250 i większej, biegnące w ciągach ulic oraz na 
terenach usJug (U) i terenach obiektów ”rodukcyj-

no-usJugowych, skJadów i magazynów (P) nalewy 
wy”osawyć w hydranty umowliwiające intensywne 

czer”anie wody do celów ”rzeciw”owarowych. 
 

§ 26.1. W zakresie gospodarki `ciekowej usta-

la się na obszarze zmiany planu: 

1) Od”rowadzenie `cieków bytowo - gospodar-

czych - do kanalizacji komunalnej wsi Chró`cice,  
z oczyszczalnią `cieków w Dobrzeniu Wielkim, roz-

budowanej stosownie do potrzeb. 

2) Odprowadzenie `cieków technologicznych 

(”rzemysJowych) z terenów P oraz z terenów U-1 

w przypadku zrealizowania na nich obiektów pro-

dukcyjnych i magazynowo-skJadowych - do zbio-

rowej sieci kanalizacyjnej o której mowa w punk-

cie 1, po uprzednim podczyszczeniu w urządze-

niach zakJadowych w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych wskauników zanieczyszczenia. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z nawierzchni dróg ”ublicznych i ”arkingów: 
do istniejącej i planowanej do rozbudowy komunal-

nej kanalizacji deszczowej w ”asach dróg (ulic) 
”ublicznych; do”uszcza się od”rowadzenie nieza-

nieczyszczonych wód o”adowych i rozto”owych  
z ”owierzchni nieutwardzonych, z dróg wewnętrz-
nych, ciągów ”ieszojezdnych oraz z ”arkingów  
o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 0,1 ha - na teren 

nieutwardzony, do studni i rowów chJonnych  
z uwzględnieniem warunków jakie nalewy s”eJnić 
”rzy w”rowadzaniu `cieków do wód lub do ziemi. 

4) Od”rowadzenie niezanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych z posesji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy za-

grodowej - do gruntu na wJasnym terenie, w s”o-

sób nie ”owodujący zalewania nieruchomo`ci są-
siednich; docelowymi odbiornikami tych wód mowe 
być równiew komunalna kanalizacja deszczowa oraz 

studnie i rowy chJonne. 
5) Od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z otwartych powierzchni utwardzonych na 

terenach P oraz na terenach U-1 w przypadku zre-

alizowania na nich obiektów ”rodukcyjnych i maga-

zynowo-skJadowych - wewnętrzną siecią kanalizacji 
deszczowej ”o”rzez se”aratory zanieczyszczeL  
i zawiesin do planowanej kanalizacji deszczowej  

w ”asach ”rzylegJych dróg ”ublicznych. 
2. W caJym obszarze zmiany ”lanu obowiązuje 

zakaz realizacji i uwywania ”rzydomowych oczysz-
czalni `cieków. 
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§ 27.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obsza-

rów planu w energię elektryczną: 
1) w zakresie `rednich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi, oznaczonymi symbolem E15kV z GPZ 

(gJównego punktu zasilania) źakrzów w sąsiedniej 
gminie Opole; 

2) w zakresie niskich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi m.in. z 3 istniejących  

w obszarze zmiany planu stacji transformatoro-

wych 15/04 kV oznaczonych na rysunku planu 

symbolem ET. 

2. Przewiduje się ”rzebudowę istniejących linii 

elektroenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudo-

wę sieci napowietrznych i kablowych `rednich  

i niskich na”ięć na obszarach projektowanego 

zainwestowania. 

3. Przewiduje się ”rzebudowę istniejących linii 

elektroenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudo-

wę sieci napowietrznych i kablowych `rednich  

i niskich na”ięć na obszarach projektowanego 

zainwestowania. 

 

§ 28.1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cie”lną - przewiduje się ogrzewanie  

z wJasnych uródeJ cie”Ja, z zastosowaniem ekolo-

gicznych no`ników energii (paliwa gazowe, ole-

jowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja opalanych paliwami staJymi. 
2. Docelowo ”lanuje się wykorzystanie do celów 

grzewczych w obszarze zmiany ”lanu zasobów 
energii cieplnej, pozyskiwanej w procesie wytwa-

rzania energii elektrycznej w Elektrowni Opole  

w Brzeziu. 

3. Do ”rzesyJu cie”Ja z Elektrowni O”ole w Brze-

ziu ”rzewiduje się realizację ”odziemnych i nad-

ziemnych rurociągów cie”Jowniczych. 
 

§ 29.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru zmia-

ny planu w gaz przewodowy siecią rozdzielczą 

zasilaną ze stacji redukcyjno-pomiarowej w Brze-

ziu oraz mowliwo`ć rozbudowy tej sieci wraz  

z urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Dopuszcza się korzystanie z gazu ”Jynnego  

i innych paliw ”Jynnych w systemie bezprzewo-

dowym, w tym magazynowanie wymienionych 

paliw w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, 

lokalizowanych zgodnie z wymaganiami przepi-

sów szczególnych. 
 

§ 30. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii tele-

komunikacyjnych, ich modernizację i wymianę  

a takwe prowadzenie nowych linii kablowych; 

2) budowę sieci abonenckiej na terenach pla-

nowanego zainwestowania a takwe instalację 

ogólnie dostę”nych kabin telefonicznych; 

3) realizację kablowej kanalizacji telekomuni-

kacyjnej, sieci szerokopasmowych oraz stacji 

telefonii bezprzewodowej. 

§ 31.1. Przewody ”odziemne sieci wodociągo-

wych, kanalizacyjnych, gazowych, cie”Jowniczych, 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, na-

ziemne ”rzewody cie”Jownicze, na”owietrzne linie 
elektroenergetyczne `rednich i niskich na”ięć, na-

powietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia  
i obiekty towarzyszące tym sieciom - nalewy sytu-

ować w ”asach rozgraniczenia ulic i dróg, na wa-

runkach uzgodnionych z zarządcami dróg. 
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami  

i warunkami lokalnymi do”uszcza się ”rze”rowa-

dzenie ”rzewodów, o których mowa w ust. 1, wraz  

z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (n”. 
stacji transformatorowych, ”rze”om”owni `cieków, 
szaf telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych, 

”om”owni) a takwe nowych kablowych i na”o-

wietrznych linii elektroenergetycznych - na nieru-

chomo`ciach gruntowych ”oza ulicami i drogami,  
w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych nieruchomo`ci. 

 

§ 32.1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

Jymi ustala się: 
1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysypisko obsJugujące gminę; 
2) odpady zaliczone do niebezpiecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach; 

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi odpadami 

”rzemysJowymi - niebezpiecznymi i innymi niw 
niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie 

przeznaczonymi do wywozu na wysypisko obsJu-

gujące gminę - wedJug decyzji i uzgodnieL wJa-

`ciwych organów, wydanych na podstawie prze-

”isów szczególnych. 
2. źakazuje się w obszarze ”lanu lokalizowania 

instalacji do skJadowania, odzysku i unieszkodliwia-

nia od”adów, w tym od”adów wydobywczych; 
zakaz nie dotyczy ”unktów zbierania i ”rzeJadunku 
zJomu oraz od”owiedniej rekultywacji nieczynnych 
skJadowisk od”adów. 

3. Prze”isy ustawy o od”adach nie mają zasto-

sowania do mas ziemnych i skalnych usuwanych 

albo ”rzemieszczanych w związku z realizacją inwe-

stycji zgodnych z ustaleniami niniejszego planu;  

w szczególno`ci dotyczy to mas ziemnych wyko-

rzystanych na miejscu do ksztaJtowania ”owierzch-

ni terenów inwestycji lub wykorzystanych do niwe-

lacji i rekultywacji innych terenów zdegradowanych 
w gminie DobrzeL Wielki. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony zdrowia ludzi, `rodowiska  
i ”rzyrody, w tym terenów i obiektów ”odlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-

sów szczególnych 

 

§ 33.1. Z uwagi na ”oJowenie obszaru planu  

w obrębie wrawliwych na zanieczyszczenie struk-
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tur hydrologicznych i hydrogeologicznych, cha-

rakteryzujących się znaczącymi zasobami zagro-

wonych wód powierzchniowych i podziemnych: 

- zlewni powierzchniowej cieku vydówka (do-

”Jyw Odry), 

- czwartorzędowego, gJównego zbiornika wód 
podziemnych - GźWP 326 ｭSubzbiornik rzeki Stob-

rawyｬ ”ozbawionego naturalnej izolacji od ”o-

wierzchni terenu, 

- triasowego, gJównego zbiornika wód pod-

ziemnych - GZWP 335 ｭKra”kowice - Strzelce 

O”olskieｬ, 
w planie okre`lono, o”rócz ustaleL `ci`le adre-

sowanych, ogólne zasady ochrony `rodowiska 

naturalnego, w tym zwJaszcza zagrowonych de-

gradacją wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymienio-

nymi w ust. 1 ustala się na obszarze planu: 

1) zakaz lokalizowania indywidualnych (przy-

domowych) oczyszczalni `cieków i zbiorników 

bezod”Jywowych `cieków bytowych; 

2) zakaz lokalizowania instalacji do odzysku, 

unieszkodliwiania i skJadowania od”adów, w tym 

od”adów wydobywczych; z zakazu wyJącza się 

punkty zbierania i przeJadunku zJomu oraz rekul-

tywację nieczynnych skJadowisk od”adów; 
3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do ziemi, wód podziemnych i powierzch-

niowych z zastrzeweniem ustaleL rozdz. 3, doty-

czących odprowadzania wód opadowych i rozto-

powych z powierzchni niezanieczyszczanych; 

4) nakaz uszczelnienia ”owierzchni zagrowonych 
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi  

i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi ”rze-

nikać do gruntu i wód ”odziemnych oraz zabez”ie-

czenia tych ”owierzchni ”rzed s”Jywem zanieczysz-

czeL na tereny ”rzylegJe; 
5) nakaz ujmowania wód o”adowych i rozto”o-

wych z zanieczyszczanych twardych powierzchni 

komunikacyjnych i ”rzemysJowych w system kana-

lizacyjny i ”odczyszczania w odstojnikach szlamów 
i ”iasku oraz se”aratorach olejów i substancji ropo-

pochodnych przed ich odprowadzeniem do komu-

nalnej kanalizacji deszczowej. 

3. W granicach zmiany planu znajduje się 

skrajny fragment obszaru NATURA 2000 ｦ spe-

cjalnego obszaru ochrony ”taków PLB 020002 

ｭGrądy OdrzaLskieｬ o powierzchni ok. 0,5 ha, 

stanowiący w większo`ci tereny zurbanizowane 

juw w momencie ustanowienia obszaru ochronne-

go: jezdnie ul. Babi Las (KDL-2), ul. Nad Rzeką 

(KDD-9), zagrodę (RM) z budynkami mieszkalnym 

i gospodarczymi, stację transformatorową (ET), 

linię na”owietrzną `redniego na”ięcia (E15 kV), 

teren zieleni publicznej ”rzydrownej (ZP). 

4. Na terenach zurbanizowanych, wymienionych 

w ust. 1, do”uszcza się uwytkowanie i inwestowa-

nie zgodne z ustaleniami zmiany ”lanu, dotyczącymi 
tych terenów. Na ”ozostaJych terenach w granicach 

specjalnego obszaru ochrony ”taków PLB 020002 
ｭGrądy OdrzaLskieｬ (tereny rolnicze - R) o”rócz 
ustalonego w § 14 zakazu zabudowy obowiązują 
ograniczenia wynikające z ”rze”isów odrębnych, 
regulujących ochronę ”rzyrody. 

 

§ 34.1. Wyznacza się strefę ograniczeL sani-

tarnych w promieniu 50 m od cmentarza ZC,  

w której obowiązuje zakaz wznoszenia nowej 

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz zakaz 

dziaJalno`ci związanej z ”rodukcją, magazynowa-

niem i dystrybucją wywno`ci. 
2. W terenach zabudowanych i w miejscach do-

stę”nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzymanie 
do”uszczalnych ”oziomów natęwenia ”ól elektro-

magnetycznych w sąsiedztwie na”owietrznych linii 
wysokiego i `redniego na”ięcia oraz stacji bazo-

wych telefonii komórkowej, zgodnie z wymagania-

mi od”owiednich ”rze”isów szczególnych. 
3. Nalewy zachować i chronić ”rzed zainwesto-

waniem cenne ”rzyrodniczo zadrzewienia wzdJuw  
ul. PowstaLców, ul. Dąbrowy, ul. Korfantego i in-

nych dróg w obszarze ”lanu; w ”rzy”adku uzasad-

nionej kolizji istniejących zadrzewieL i zakrzewieL  
z ”lanowanym zainwestowaniem do”uszcza się 
wycinki, z zachowaniem zasad kompensacji przy-

rodniczej, ”o uzyskaniu zezwolenia wJa`ciwego 
organu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

przyrody. 

4. W razie odkrycia kopalnych szczątków ro-

`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Woje-

wodę Opolskiego a jeweli nie jest to mowliwe - 

Wójta Gminy DobrzeL Wielki. 

5. W przypadku ustanowienia w obszarze pla-

nu terenów i obiektów objętych prawnymi for-

mami ochrony przyrody, nalewy stosować sposo-

by ich ochrony okre`lone w odpowiednich przepi-

sach odrębnych i decyzjach. 

 

§ 35. Ustala się w obszarze zmiany ”lanu tereny 
dla których ”rzyjmuje się do”uszczalne ”oziomy 
haJasu, normowane w ”rze”isie szczególnym: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN) i na terenach usJug (U) - obowiązują 
do”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewidziane dla te-

renów zabudowy mieszkaniowo-usJugowej; 
2) na terenach zabudowy zagrodowej (RM) - 

obowiązują dopuszczalne poziomy haJasu przewi-

dziane dla terenów zabudowy zagrodowej; 

3) na terenach usJug o`wiaty (czę`ć terenów 
oznaczonych symbolem U) - obowiązują do”usz-
czalne ”oziomy haJasu ”rzewidziane dla terenów 
związanych z czasowym ”obytem dzieci i mJodziewy. 

 

§ 36.1. Do”uszcza się na obszarze ”lanu reali-
zację ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znaczą-
co oddziaJywać na `rodowisko, ”od warunkiem 
zgodno`ci rodzaju i zakresu ”rzedsięwzięcia z: 
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1) ustalonym w planie przeznaczeniem tere-

nów i szczegóJowymi warunkami ich zabudowy  

i zagospodarowania; 

2) ustalonymi w planie szczegóJowymi zaka-

zami i ograniczeniami. 

2. Realizacja ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ust. 1 i 2 wymaga wcze`niejszego przeprowa-

dzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywa-

nia na `rodowisko, w zakresie i w s”osób okre`lony 
w od”owiednich ”rze”isach szczególnych. 

3. Stwierdzone lub potencjalne oddziaJywanie 

na `rodowisko ”rzedsięwzięć mogących oddzia-

Jywać na `rodowisko, zrealizowanych w obszarze 

planu, powinno być badane, monitorowane i ana-

lizowane w zakresie i z częstotliwo`cią wynikają-
cą z ”rze”isów szczególnych oraz decyzji admini-

stracyjnych; dotyczy to w szczególno`ci oddzia-

JywaL na wody podziemne, powietrze i klimat 

akustyczny. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 37.1. W obszarze zmiany planu wystę”ują 

obszary i obiekty zabytkowe, chronione przepi-

sami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, 

których lokalizację lub granice wskazano na ry-

sunku zmiany planu: 

1) stanowisko archeologiczne, oznaczone nu-

merem 10 wedJug ewidencji gminnej - osada pro-

dukcyjna z okresu kultury przeworskiej (okres 

w”Jywów rzymskich), nr w wojewódzkim reje-

strze zabytków A ｦ 617/84; 

2) zabytki architektury i budownictwa ujęte  

w gminnej ewidencji zabytków: 
a) kapliczka ｦ ul. Korfantego 25, 

b) kapliczka Matki Boskiej Bolesnej ｦ ul. Po-

wstaLców 13, 

c) budynek dawnego zajazdu ｦ ul. PowstaLców 19, 

d) budynek mieszkalny i zabudowania gospo-

darcze ｦ ul. PowstaLców 25, 

e) budynek mieszkalny ｦ ul. PowstaLców 27, 

f) budynek mieszkalny ｦ ul. PowstaLców 29, 

g) ko`cióJ ”arafialny ”.w. `w. Jadwigi ｦ ul. Po-

wstaLców, 
h) kapliczka Matki Boskiej ｦ ul. Dąbrowa 3, 

i) kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczę-
tej ｦ ul. BolesJawa Ko`nego, 

j) kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej ｦ 

ul. PowstaLców 54, 

k) budynek mieszkalny ｦ ul. PowstaLców 46; 

3) strefa ochrony ukJadu urbanistycznego czę-
`ci wsi Chró`cice - wzdJuw ul. PowstaLców. 

2. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga 

zachowania bryJy obiektu i dachu co do ksztaJtu  

i rodzaju materiaJu, ”odziaJów w elewacji, formy 

stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architek-

tonicznego. 

3. Inwestycje budowlane w obiektach i obsza-

rach wymienionych w ust. 1 ”odlegają opiniowa-

niu przez organ konserwatorski w ”ostę”owaniu 

o wydanie pozwolenia na budowę. 
4. Roboty ziemne na obszarze udokumento-

wanych stanowisk archeologicznych, oraz w ich 

bez”o`rednim otoczeniu wymagają uzgodnienia  

z Wojewódzkim Konserwatorem źabytków. 
5. Nawarstwienia kulturowe i przedmioty o ce-

chach zabytku odkryte w trakcie robót ziemnych 
”odlegają ochronie na mocy ”rze”isów szczegól-

nych; w razie ich odkrycia nalewy wstrzymać roboty 
mogące je uszkodzić oraz niezwJocznie zawiadomić 
O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora źabyt-

ków lub Wójta Gminy DobrzeL Wielki. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 38.1. Scaleniem nieruchomo`ci w celu ich 

ponownego ”odziaJu przewiduje się objąć: 
1) tereny ”rzeznaczone ”od ”lanowaną zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone symbo-

lami od MN-1 do MN-9, Jącznie z ”rzylegJymi tere-

nami nowych dróg dojazdowych KDD i KP; 
2) teren planowanego ”owiększenia cmentarza 

ZC, wraz z ”rzylegJymi parkingami KX oraz drogą 

dojazdową KDD-14. 

2. PodziaJy terenów wymienionych w ust. 1 

na dziaJki nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku planu, dopuszczalne są korekty 

wskaunikowych granic ”oszczególnych dziaJek, 
nie zmieniające znacząco sposobu ”odziaJu tere-

nu, przebiegu i szeroko`ci planowanych dróg, 
przy zachowaniu minimalnych rozmiarów dziaJek, 
okre`lonych w § 39. 

3. PodziaJ na dziaJki na terenach wymienio-

nych w ust. 1 oraz na ”ozostaJych nowych tere-

nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN, U i P, jest mowliwy bez scalenia gruntów, 
pod warunkiem wcze`niejszego wydzielenia dróg 

dojazdowych (KDD, KDW) lub ”oszerzeL dróg 

istniejących, przewidzianych w planie do obsJugi 
tych terenów. 

 

§ 39. Na terenach istniejącej zabudowy miesz-

kaniowej MN i zabudowy zagrodowej RM dopusz-

cza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci i wydzielanie 
nowych dziaJek zabudowy jednorodzinnej ”od wa-

runkiem zachowania: 

1) minimalnej powierzchni dziaJki jednorodzin-

nej w zabudowie wolnostojącej - 700 m² przy 

szeroko`ci frontu dziaJki min. 18 m, w zabudowie 

bliuniaczej odpowiednio - min. 400 m² i 12 m; 

2) dostę”u do drogi publicznej lub gminnej 

drogi wewnętrznej i zbiorowych sieci infrastruktu-
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ralnych - energetycznej oraz wodociągowej i ka-

nalizacyjnej, chyba we plan dopuszcza rozwiązania 

indywidualne; 

3) zgodno`ci zamierzonego ”odziaJu ze szczegó-
Jowymi ustaleniami ”lanu dotyczącymi terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i za-

budowy zagrodowej RM oraz z przepisami szcze-

gólnymi. 
 

§ 40.1. Scaleniu dla ponownego ”odziaJu mo-

gą ”odlegać takwe tereny o innym przeznaczeniu 

niw okre`lone w § 38, na ”rzykJad w przypadku 

zamierzonej poprawy struktury wJasno`ciowej 
rolniczej i le`nej przestrzeni produkcyjnej. 

2. Scalenie i ”odziaJ terenów o których mowa 

w ust. 1 nalewy ”rze”rowadzić z uwzględnieniem 

odpowiednich ustaleL dziaJu II planu oraz wyma-

gaL zawartych w przepisach szczególnych. 
 

ŚZIAI III 
PRZśPISY PRZśJ_CIOWś I KOKCOWś 

 

RozdziaJ ń 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 41. Do czasu zrealizowania ustaleL planu, 

tereny nim objęte nalewy uwytkować w dotych-

czasowy s”osób, pod warunkiem we uwytkowanie 

to nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. 
 

RozdziaJ 2 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 42. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki procentowe dla naliczenia jedno-

razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej ｦ MN: 20%; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej ｦ MW: 20%; 

3) tereny zabudowy zagrodowej ｦ RM: 20%; 

4) tereny usJug ｦ U: 20%; 

5) tereny obiektów produkcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów ｦ P: 20%; 

6) tereny specjalistycznej produkcji ogrodniczej 

 ｦ RPO: 20%; 

7) tereny rolnicze ｦ R 0%; 

8) tereny zieleni urządzonej (zieleni publicznej) 

 ｦ ZP: 0%; 

9) cmentarz ｦ ZC: 0%; 

10) tereny wód powierzchniowych ｦ WS: 0%; 

11) tereny dróg ”ublicznych ｦ KDZ, KDL, KDD: 0%; 

12) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW: 0%; 

13) ciągi pieszo-jezdne ｦ KP: 0%; 

14) parkingi ｦ KX: 0%; 

15) tereny urządzeL kanalizacji ｦ K: 0%; 

16) tereny elektroenergetyki ｦ Et: 0%. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 43.1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania wJasne 

gminy DobrzeL Wielki, są w granicach planu: 

1) budowa ”lanowanych gminnych dróg publicz-

nych, oznaczonych w planie symbolami KDD-10, 

KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14; 

2) przebudowa i rozbudowa gminnej drogi pu-

blicznej KDD-1 (ul. Kwa`na); 
3) remonty, przebudowa i rozbudowa pozosta-

Jych gminnych dróg publicznych, oznaczonych  

w planie symbolami: KDD-2 (ul. Wyzwolenia), 

KDD-3 (ul. Damrota), KDD-4 (ul. Kopiec), KDD-5 

(ul. Grunwaldzka), KDD-6 (ul. Reka), KDD-7, 

KDD-8, KDD-9 (ulice bez nazwy); 

4) budowa komunalnej kanalizacji telekomuni-

kacyjnej; 

5) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
oraz rozbudowa sieci i urządzeL kanalizacji komu-

nalnej i deszczowej, z wyjątkiem: 
a) sieci budowanych dla potrzeb inwestycji re-

alizowanych na terenach P i U-1, 

b) wewnętrznych sieci na terenach P, U, RM, MN. 

2. Ustalenia ”lanu dotyczące ”rzebudowy i roz-

budowy dróg wojewódzkich (KDź) i ”owiatowych 
(KDL) sJuwą realizacji ”onadlokalnych celów ”ublicznych. 

 

§ 44. W zakresie objętym niniejszą uchwaJą traci 
moc uchwaJa Nr VI/68/99 Rady Gminy DobrzeL 
Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chró`cice, o”ublikowana w Dz. U. Wojewódz-

twa O”olskiego dnia 8 wrze`nia 1999 r. Nr 32, 
poz. 199. 

 

§ 45. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy DobrzeL Wielki. 

 

§ 46. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

stronach internetowych Gminy DobrzeL Wielki. 

 

§ 47. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy DobrzeL Wielki  
Klemens Weber 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr X/85/2011 

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr X/85/2011 

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chró`cice w okresie jego wyJowenia do ”ubliczne-

go wglądu  
 

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 

ze zm.), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, wo-

bec braku uwag wniesionych do wyJowonego 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Chró`cice ｦ odstę”u-

je od rozstrzygnięcia w zakresie, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr X/85/2011 

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy ŚobrzeL Wielki, za”i-

sanych w zmianie ｭMiejscowego ”lanu zagos”o-

darowania ”rzestrzennego wsi Chró`ciceｬ oraz  
o zasadach ich finansowania  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, ”oz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ Rada Gminy  

w Dobrzeniu Wielkim, ”rzyjmuje nastę”ujące roz-

strzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 
wJasne gminy DobrzeL Wielki w obszarze objętym 
zmianą ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania 

”rzestrzennego wsi Chró`ciceｬ: 

1. Inwestycje z zakresu komunikacji i infra-

struktury technicznej, ujęte w zmianie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chró`cice, nalewące do zadaL wJasnych Gmi-

ny DobrzeL Wielki obejmują: 
1) budowę ”lanowanych gminnych dróg ”u-

blicznych o ”arametrach klasy ｭDｬ, oznaczo-

nych w planie symbolami KDD-10, KDD-11, 

KDD-12, KDD-13, KDD-14, o Jącznej dJugo`ci 
ok. 2000 mb; 

2) ”rzebudowę i rozbudowę gminnej drogi ”u-

blicznej KDD-1 (ul. Kwa`na) o ”arametrach klasy 
ｭDｬ, o dJugo`ci ok. 700 mb; 

3) remonty, ”rzebudowę i rozbudowę ”ozosta-

Jych gminnych ”ublicznych dróg dojazdowych, 
oznaczonych w planie symbolami: KDD-2  

(ul. Wyzwolenia), KDD-3 (ul. Damrota), KDD-4 

(ul. Kopiec), KDD-5 (ul. Grunwaldzka), KDD-6  

(ul. Reka), KDD-7, KDD-8, KDD-9 (ulice bez na-

zwy); 

4) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej, 
o dJugo`ci Jącznej ok. 1900 mb; 

5) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,  

o dJugo`ci sieci gJównej ok. 1900 mb. 
 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych 

”unkcie 1 realizowane będzie zgodnie z ”rze”isa-

mi o finansach publicznych ｦ poprzez: 

1) `rodki wJasne; 
2) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-

ne fundusze rozwojowe; 

3) kredyty, ”owyczki ”referencyjne. 
 

3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących 
infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, wy-

mienionych w ”unkcie 1 ustalane będą wedJug 
wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Do-

brzeL Wielki. 
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