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UCHWAIA NR XXIłń72łŃ9 

 RADY GMINY KOMPRACHCICE 

 

 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

  

 w s”rawie zmiany uchwaJy Rady Gminy Kom”rachcice  
w s”rawie regulaminu utrzymania czysto`ci i ”orządku na terenie Gminy Kom”rachcice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

wrze`nia 1996 rŁ o utrzymaniu czysto`ci i ”orząd-

ku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 

1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r.  

Nr 18, poz. 97), po zasięgnięciu o”inii PaLstwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 

Gminy uchwala, co nastę”u–e: 
 

§ 1Ł W Regulaminie utrzymania czysto`ci i ”o-

rząd—u na terenie Gminy Kom”rachcice stanowią-
cym zaJączni— do uchwaJy Nr XXXIł227ł06 Rady 
Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2006 r.  

w s”rawie regulaminu utrzymania czysto`ci i ”o-

rząd—u na terenie Gminy Kom”rachcice (ŚzŁ UrzŁ 
Woj. Opolskiego Nr 80, poz. 2410 i 2411 i z 2008 r. 

Nr 26, ”ozŁ 942), w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany: 

1Ł W rozdziale II w § 2 w ”—t 2 ”o lit. b dodaje 

się litŁ c, o nastę”u–ące– tre`ci: 
ｭc) zbieranie wysegregowanych od”adów  

w ozna—owanych ”o”rzez odbiera–ącego od”ady 
workach.ｬŁ  

2. W rozdziale III:  

a) w § 4 ustŁ 1 ”—t 1 lit. d otrzymuje brzmie-

nie: 

ｭd) o”a—owaL aluminiowychｬŁ 
b) w § 7 ustŁ 1 ”o ”—t 8 doda–e się ”—t 9  

o tre`ci: 

ｭ9) ozna—owane wor—i do sele—tywne– zbiórki 

od”adówｬ. 

3. W rozdziale V w § 11 ”o ustŁ 3 doda–e się 
ustŁ 3a i ustŁ 3b o tre`ci:  

ｭ3aŁ sele—tywnie zebranych od”adów w 
ozna—owanych ”rzez odbiera–ącego od”ady 
workach nalewy ”ozbywać się co na–mnie– raz w 
miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym 

”rzez odbiera–ącego od”adyŁｬŁ 
ｭ3bŁ W ”rzy”ad—ach szczególnie uzasadnio-

nych, za ”otwierdzeniem Urzędu Gminy, w 
szczególno`ci dla osób samotnych do”uszcza 
się o”równianie ”o–emni—ów z wóJtą —la”ą ”rze-

znaczonych do selektywne– zbiór—i od”adów raz 
na ”óJ ro—uŁｬ. 

 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy. 

 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa O”ols—iegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

     Antoni Wencel 
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UCHWAIA NR XXXVIł47Ń/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork  

oraz wsi Ligota Śolna, Ligota Górna i Ligota źamecka w zakresie Kluczborka ｦ czę`ci ”oJudniowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
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1458), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 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, ”ozŁ 1413), oraz w związ—u z uchwaJą  
Nr XVł203ł07 z dnia 30 ”audzierni—a 2007 rŁ Ra-

dy Mie–s—ie– w Kluczbor—u w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzania zmiany mie–scowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Kluczborka  

ｦ czę`ć ”oJudniowa, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odaro-

wania przestrzennego Miasta i Gminy Kluczbork, 

Rada Mie–s—a w Kluczbor—u uchwala, co nastę”u-

je:  

 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ ń 

źakres i ”rzedmiot ustaleL zmiany ”lanu 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Klucz-

bork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligo-

ta Górna uchwalonego uchwaJą Nr X/89/03 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r.  

z ”óunŁ zmŁ  
2. źmiana mie–scowego ”lanu, o —tóre– mowa 

w ustŁ 1, obe–mu–e obszar ”oJudniowe– czę`ci mia-

sta Kluczborka w granicach administracyjnych, 

ograniczony od ”óJnocy ulicami: WoJczyLs—ą, Mic-

—iewicza, _ciegiennego, źam—ową i Katowic—ą  
z wyJączeniem trzech fragmentów (o”isanych na 

rysunku zmiany planu numerami 1, 2, 3) oraz te-

renów zam—niętychŁ  
3. Granice obszaru ob–ętego zmianą ”lanu o—re-

`lone są na rysun—u w s—ali 1: 1 000, zwanym  

w dalszej tre`ci rysun—iem zmiany planu.  

 

§ 2Ł1Ł Integralnymi czę`ciami ninie–sze– uchwa-

Jy są: 
1) wy—az zabyt—ów zna–du–ących się w gminne– 

ewidenc–i zabyt—ów, ob–ętych ochroną w niniejszej 

zmianie ”lanu, stanowiący zaJączni— nr 1 do 
uchwaJy;  

2) rysune— zmiany ”lanu, o —tórym mowa w § 1 

ust. 3, stanowiący zaJączni— nr 2 do uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL do 
zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, stanowiące zaJączni— nr 3 do uchwaJyŁ 
2. źaJączni— nr 3, o —tórych mowa w ustŁ 1, nie 

jest ustaleniem planu.  

 

§ 3Ł W zmianie ”lanu o—re`lono: 
1) w § 11 - 12 ｦ ”rzeznaczenie terenów; 
2) w § 13 - 15 ｦ zasady ochrony i —sztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego;  

3) w § 16 - 22 ｦ zasady ochrony `rodowis—a  
i przyrody, w tym granice i sposoby zagospodaro-

wania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochro-

nie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych z za—resu 
ochrony `rodowis—a, a ta—we szczególne warun—i 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w zabudowie; 

4) w § 23 - 27 - zasady ochrony krajobrazu kul-

turowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów,  
w tym granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych z zakresu ochrony 

zabyt—ów i dóbr —ultury;  
5) w § 28 - wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb 

—sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

6) w § 29 - 30 ｦ ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

7) w § 31 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji; 

8) w § 32 - 40 - zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastru—tury technicz-

nej; 

9) w § 41 - 79 ｦ szczegóJowe ”rzeznaczenie 
terenów oraz zasady ich zabudowy i zagos”oda-

rowania, w tym ｦ odpowiednio do przeznaczenia 

terenu ｦ indywidualne ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania tere-

nu oraz szczegóJowe zasady i warun—i scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
10) w § 80 ｦ staw—i ”rocentowe, o —tórych 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

11) w § 81 ｦ sposoby i terminy tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania tere-

nówŁ 
 

§ 4. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na ry-

sun—u są obowiązu–ącymi ustaleniami zmiany ”la-

nu: 

1) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia i zabudowy; 

2) oznaczenia literowe o—re`la–ące ”rzeznacze-

nie terenów; 
3) oznaczenia cyfrowe identyfi—u–ące tereny  

o równym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy; 

4) linie zabudowy; 

5) ”otenc–alne strefy uciąwliwo`ci linii ele—tro-

energetycznych; 

6) strefy ochrony konserwatorskiej A i B; 

7) strefy ochrony krajobrazu kulturowego; 

8) granice zabyt—owych obszarów zieleni; 
9) obie—ty ob–ęte ochroną —onserwators—ą ni-

nie–szą zmianą ”lanu, w tym: 
a) zabytki architektury, 
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b) zabytki archeologiczne, 

c) zabyt—owy u—Jad zieleni. 

 

RozdziaJ 2 

Śefinicje i zasady ogólne 

 

§ 5. Uwyte w ninie–sze– uchwale terminy ozna-

cza–ą: 
1) plan - miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota 

Dolna, Ligota źamec—a i Ligota Górna, o —tórym 
mowa w § 1 ustŁ 1; 

2) zmiana planu ｦ czę`ć ”lanu, o —tórym mowa 
w ”—t 1, zmieniona ninie–szą uchwaJą; 

3) teren ｦ fragment obszaru ob–ętego zmianą 
planu, wydzielony liniami rozgranicza–ącymi tereny 

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania terenu i oznaczony literowo lub 

cyfrowo i literowo; 

4) dziaJka budowlana - w rozumieniu ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) usJugi - obie—ty wolnosto–ące lub lo—ale 
uwyt—owe wbudowane, w —tórych ”rowadzona 
–est dziaJalno`ć sJuwąca zas”o—a–aniu ”otrzeb lud-

no`ci nie związana z wytwarzaniem dóbr material-

nych metodami ”rzemysJowymi, w tym: 

a) usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne– ｦ usJugi admi-

nistrac–i, o`wiaty, nau—i, —ultury, o”ie—i zdrowotnej 

s”oJeczne– i soc–alne–, obsJugi ban—owe–, ”oczto-

we–, tele—omuni—acy–ne– i obsJugi ”asawerów  

w transporcie zbiorowym, usJugi turysty—i, handlu, 
gastronomii oraz inne usJugi biurowe i soc–alne,  
z wyJączeniem sz”itali i domów o”ie—i s”oJeczne– 
oraz obie—tów handlowych o ”owierzchni sal 
s”rzedawy wię—sze– niw 400 m 2, 

b) usJugi bytowe ｦ usJugi zas”o—a–a–ące ”otrzeby 

ludno`ci związane z codziennym bytowaniem, takie 

jak: fryzjerstwo, pralnictwo, kosmetyka, odnowa 

biologiczna, na”rawa s”rzętu AGŚ, ele—tronicznego  

i innych drobnych ”rzedmiotów codziennego uwyt—u 
(obuwia, odziewy, zegar—ów i in.), itp., 

c) usJugi motoryzacy–ne ｦ stacje remontowe  

i stac–e obsJugi ”o–azdów mechanicznych, w tym 
myjnie samochodowe i stacje paliw, 

d) usJugi techniczne ｦ warsztaty samochodowe  

w tym wymiany opon, warsztaty lakiernicze, mecha-

niczne, wul—anizacy–ne, `lusars—ie, stolarskie, itp., 

e) usJugi centrotwórcze ｦ usJugi uwyteczno`ci 
”ubliczne– o ogólnomie–s—im zasięgu obsJugi, 

f) usJugi towarzyszące fun—c–i miesz—aniowe– ｦ 

”odstawowe usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne– i bytowe 

sJuwące obsJudze miesz—aLców zes”oJu miesz—anio-

wego na obszarze —tórego się zna–du–ą, z wy—lucze-

niem lokali rozrywkowych, w tym dyskotek, 

g)  usJugi rzemiosJa ｦ samodzielna dziaJalno`ć go-

s”odarcza na niewiel—ą s—alę obe–mu–ąca produ—c–ę 
drobnotowarową, wytwarzanie dóbr i `wiadczenie 
usJug, ”rowadzona w maJych warsztatach zatrudnia-

–ących do 10 ”racowni—ów, Jącznie z wJa`cicielem, 

o”arta w zasadzie na ”racy ręczne– ”rzy uwyciu ”ro-

stych narzędzi, bez ”odziaJu ”racy, 
6) zakJady uciąwliwe - za—Jady z instalac–ami za-

liczonymi do ”rzedsięwzięć wymaga–ących obliga-

tory–nie s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko; 

7) dziaJalno`ć gos”odarcza wymagająca s”o-

rządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko ｦ 

dziaJalno`ć gos”odarcza wymaga–ąca s”orządzenia 

ra”ortu oddziaJywania na `rodowis—o obligatoryj-

nie lub na podstawie postanowienia organu wJa-

`ciwego do wydania decyz–i o `rodowis—owych 

uwarunkowaniach; 

8) budynek podstawowy - budynek o funkcji 

zgodnej z przeznaczeniem terenu; 

9) budynek towarzyszący ｦ budynek o funkcji 

usJugowe–, administracy–ne– i soc–alne–, na terenie 
zabudowy techniczno-”rodu—cy–ne– i usJugowe– 
sJuwący obsJudze za—Jadu na terenie —tórego –est 
zlokalizowany; 

10) budynek pomocniczy ｦ budynek z pomiesz-

czeniami garawowymi, s—Jadowo-magazynowymi, 

gospodarczymi i technicznymi na terenach zabu-

dowy techniczno-”rodu—cy–ne– i usJugowe–, sJuwą-
cy ”otrzebom za—Jadu (instytuc–i) na terenie —tóre-

go (—tóre–) –est zlo—alizowany; 

11) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu prze-

”isów budowlanych; 
12) zieleL towarzysząca ｦ zieleL ozdobna, re-

kreacyjna, izolacyjna oraz ogrody przydomowe; 

13) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znacza–ąca na–mnie–szą do”uszczalną odlegJo`ć 
zabudowy od ulicy (drogi), mierzoną do zasadni-

cze– frontowe– `ciany budyn—u lub - w przypadku, 

gdy `ciana ta –est nierównolegJa do linii rozgrani-

cza–ące– ulicy - do na–bliwszego ”un—tu te– `ciany; 

14) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znacza–ąca wymaganą odlegJo`ć budyn—ów ”od-

stawowych lub towarzyszących od ulicy (drogi), 
mierzoną do zasadnicze– frontowe– `ciany budynku 

lub - w ”rzy”ad—u, gdy `ciana ta –est nierównole-

gJa do linii rozgranicza–ące– ulicy - do najbliwszego 

”un—tu te– `ciany; linia ta –est –ednocze`nie nie-

”rze—raczalną linią zabudowy dla budyn—ów ”o-

mocniczych i gospodarczych; 

15) ciąg zabudowy ｦ ciąg budyn—ów usytu-

owanych wzdJuw ulicy na dziaJ—ach bez”o`rednio 
sąsiadu–ących z wyJączeniem budyn—ów gos”o-

darczych; 

16) budynki sąsiednie ｦ ”ierwsze na–bliwe– ”oJo-

wone w ciągu zabudowy budyn—i ”o obu stronach 
budyn—u, —tórego ustalenie ”lanu dotyczy, z wyJą-
czeniem budyn—ów gos”odarczych;  

17) ”odziaJ ”arcelacyjny ｦ ”odziaJ geodezy–ny 
ma–ący na celu wydzielanie nowych dziaJe— bu-

dowlanych; 
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18) wskauniki urbanistyczne - ws—auni—i: inten-

sywno`ci zabudowy, ”owierzchni zabudowy, ”o-

wierzchni biologicznie czynnej, miejsc parkingo-

wych; 

19) wskaunik intensywno`ci zabudowy - stosu-

ne— ”owierzchni ogólne– budyn—ów, t–Ł sumy po-

wierzchni nadziemnych —ondygnac–i budyn—ów 
usytuowanych na danym terenie, liczonej w ze-

wnętrznym obrysie murów, do ”owierzchni tego 

terenu; 

20) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ procen-

towy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy 

powierzchni zabudowy wszyst—ich budyn—ów zlo-

kalizowanych na danym terenie, liczonej w ze-

wnętrznym obrysie murów, do ”owierzchni tego 

terenu; 

21) rodzaje dachów: 
- dach ”Jas—i ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci ”od —ątem do 10o, 

- dach ”o`redni - dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci ”od —ątem 11o - 29o, 

- dach wysoki ｦ dach o nachyleniu podstawo-

wych ”oJaci ”od —ątem 30o - 45o; 

22) rozbudowa ｦ równiew nadbudowa, –e`li  
z ustaleL szczegóJowych nie wyni—a inacze–; 

23) ”rze”isy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, akty 

”rawa mie–scowego obowiązu–ące na terenie wo-

–ewództwa O”ols—iegoŁ 
 

§ 6Ł Prze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązu–ą 
Jącznie. 

 

§ 7Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inacze–, na terenach, o —tórych mowa w § 11, 

mowna: 
1) lo—alizować nowe obie—ty budowlane wraz  

z związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, 
oraz remontować, ”rzebudowywać, rozbudowy-

wać, wymieniać, a ta—we zmieniać s”osób uwyt-

kowania, istniejących obie—tów lub ich czę`ci, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu, 

2) lo—alizować budyn—i towarzyszące, pomoc-

nicze i gos”odarcze oraz wy—orzystywać na ta—ie 
cele istnie–ące budyn—i o innym ”rzeznaczeniu,  
z mowliwo`cią ich remontów, ”rzebudowy, rozbu-

dowy i wymiany, 

3) remontować, ”rzebudowywać, rozbudowy-

wać i wymieniać istnie–ące oraz lo—alizować nowe 
sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– –e`li nie 
—olidu–e to z istnie–ącym i ”lanowanym zagos”oda-

rowaniem terenów, 
4) urządzać zieleL towarzyszącą oraz lo—alizo-

wać obie—ty maJe– archite—tury ”odnoszące walory 

estetyczne i uwyt—owe terenów, z uwzględnieniem 

zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

oraz zasad ochrony dóbr —ultury i zabyt—ówŁ 

§ 8Ł1Ł Istnie–ące obie—ty (budyn—i, lo—ale, bu-

dowle, urządzenia) niezgodne z ustalonym w ni-

nie–sze– uchwale ”rzeznaczeniem terenu mogą być 
uwyt—owane w s”osób dotychczasowy, –e`li są 
zgodne z zasadami ochrony `rodowis—a o—re`lo-

nymi w rozdziale 4 oraz s”eJnia–ą wszyst—ie wy-

mogi wyni—a–ące z ”rze”isów z za—resu ochrony 
`rodowis—a, bez ”rawa rozbudowy, a w przypadku 

lokali ｦ zwię—szania ”owierzchni lo—alu.  

2. Ustalone ws—auni—i urbanistyczne oraz zasa-

dy —sztaJtowania zabudowy stosu–e się do nowej 

zabudowy oraz rozbudowy istnie–ących budyn—ów, 
a ta—we do zmian zagos”odarowania terenów,  
z wy–ąt—iem remontów i ”rzebudowy. 

3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych o—re`le-

nie ｭbudyn—i (budyne—) do zachowaniaｬ dotyczy 

budyn—ów ”odstawowych i oznacza, we nie ”rze-

widu–e się ”otrzeby ich wyburzenia ani zmiany 

s”osobu uwyt—owania, co nie wy—lucza mowliwo`ci 
ich przebudowy, rozbudowy lub wymiany oraz 

zmiany s”osobu uwyt—owania, ”od warunkiem 

zachowania wszystkich odpowiednich ustaleL 
zmiany planu.  

 

§ 9Ł Śla terenów z usJugami handlu ustala się 
ograniczenie ”owierzchni sal s”rzedawy arty—uJów 
branwy s”owywcze– i odziewowe– Jącznie do 700 m2 

w granicach terenu.  

 

§ 10Ł Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inacze–, do”uszcza się ”odziaJy ”arcelacy–ne tere-

nów ”od warunkiem: 

1) za”ewnienia dostę”no`ci —omuni—acy–ne– do 
wszyst—ich nieruchomo`ci bez”o`rednio z istnie–ą-
cych ulic lub za ”o`rednictwem dróg wewnętrz-
nych s”eJnia–ących wymagania do–azdu do dziaJe— 
budowlanych i do–azdu ”owarowego, o—re`lonych 
w przepisach odrębnych, 

2) zachowania wymaganych odlegJo`ci ”omię-
dzy istnie–ącymi budyn—ami i nowymi granicami 
dziaJe— budowlanych, o—re`lonych w ”rze”isach 
odrębnych, 

3) mowliwo`ci zagos”odarowania dziaJek bu-

dowlanych ”owstaJych w wyni—u ”arcelac–i zgod-

nie ze ws—auni—ami urbanistycznymi o—re`lonymi 
w niniejszej uchwale. 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 11Ł Obszar ob–ęty zmianą ”lanu dzieli się li-
niami rozgranicza–ącymi na tereny o nastę”u–ącym 
przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej, 

w tym: 

a) obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazy-

nów oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu symbo-

lem P, 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2623 – Poz. 706 

 

b) obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadowo - maga-

zynowych i usJugowych oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolem PU, 

c) usJug rzemiosJa oznaczone na rysun—u zmia-

ny planu symbolem UR,  

2) tereny zabudowy usJugowe–, w tym: 
a) obie—tów uwyteczno`ci ”ubliczne–, oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolem UP, 

b) obie—tów o`wiaty oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem UO, 

c) szpitali, oznaczone na rysunku zmiany planu 

symbolem UZ, 

d) obie—tów —ultu religi–nego oznaczone na ry-

sunku zmiany planu symbolem UKr, 

e) obie—tów handlu oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem UH, 

f) obie—tów usJug motoryzacy–nych oznaczone 
na rysunku zmiany planu symbolem UKS,  

g) obie—tów usJug turystycznych, wy”oczyn—u  
i rekreacji oznaczone na rysunku zmiany planu 

symbolem UT, 

h) sportu i rekreacji oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolem US, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolem MNU, 

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem MW, 

d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

z usJugami oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolami MWU, 

e) zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami MNW, 

4) teren zabudowy rolniczej - zagrodowej ozna-

czony na rysunku zmiany planu symbolem RM, 

5) tereny otwarte (zieleni i wód oraz rolnicze  
i le`ne), w tym: 

a) ogrodów dziaJ—owych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem ZD, 

b) zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolem ZI, 

c) zieleni parkowej oznaczone na rysunku zmia-

ny planu symbolem ZP, 

d) zieleni nieurządzone– oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem ZN, 

e) cmentarzy oznaczone na rysunku zmiany 

planu symbolem ZC, 

f) lasów oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolem ZL, 

g) trwaJych uwyt—ów zielonych oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolem RZ, 

h) upraw ogrodniczych i sadowniczych ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem RO, 

i) ”ozostaJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunku zmiany planu symbolem R, 

j) wód ”owierzchniowych oznaczone na rysun-

ku zmiany planu symbolem WS, 

6) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) gJównego ”un—tu zasilana (GPź) oznaczony 
na rysunku zmiany planu symbolem EE, 

b) wolnosto–ących stac–i transformatorowych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Ee, 

c) ”rze”om”owni `cie—ów sanitarnych ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem K, 

7) tereny komunikacji, w tym: 

a) dworca autobusowego oznaczone na rysun-

ku zmiany planu symbolem KS, 

b) ”ar—ingów oznaczone na rysun—u zmiany 
planu symbolem KP, 

c) garawy oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolem Kg, 

d) ulic i dróg gJównych ruchu ”rzys”ieszonego 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 

KDGp, 

e) ulic i dróg zbiorczych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem KDZ, 

f) ulic i dróg lo—alnych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem KDL, 

g) ulic dojazdowych oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolem KDD, 

h) ulic wewnętrznych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem KDW, 

i) ciągów ”ieszo - jezdnych oznaczone na ry-

sun—u zmiany ”lanów symbolem KCP(J), 

j) ciągów ”ieszych oznaczone na rysun—u zmia-

ny ”lanów symbolem KCP, 

k) ”laców ”ublicznych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolem KPP, 

l) kolejowe oznaczone na rysunku zmiany planu 

symbolem KK. 

 

§ 12Ł SzczegóJowe ”rzeznaczenie terenów wy-

mienionych w § 11, w tym do”uszczenia i ograni-

czenia, o—re`la–ą ”rze”isy szczegóJoweŁ 
 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego 

 

§ 13Ł1Ł Przy lo—alizac–i nowych budyn—ów i roz-

budowie istnie–ących nalewy res”e—tować linie zabu-

dowy o—re`lone na rysun—u zmiany planu. 

2. Je`li na rysun—u zmiany ”lanu nie o—re`lono 
linii zabudowy, dla nowych i rozbudowywanych 

budyn—ów wymagana –est linia zabudowy jak jed-

nego z budyn—ów sąsiednich, ”rzy zachowaniu 
”rze”isów odrębnych. 

 

§ 14Ł1Ł Przy rozbudowie budyn—ów lub dobudo-

wie, dach czę`ci dobudowane– lub rozbudowanej 

nalewy ”o—ryć ta—im samym materiaJem i w ta—im 
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samym kolorze jak pokrycie dachu istnie–ącego; usta-

lenie nie dotyczy dachów ”Jas—ichŁ 
2. Je`li ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią ina-

cze–, ”rzy nadbudowie budyn—ów w ciągach zabu-

dowy: 

1) wyso—o`ć budyn—u nadbudowywanego nie 
mowe ”rze—roczyć wyso—o`ci wywszego budyn—u 
sąsiadu–ącego, 

2) geometria i pokrycie dachu nadbudowywanego 

budynku ｦ –a— dach –ednego z budyn—ów sąsiadu–ą-
cych lub –a— dach ”rzewawa–ące– ilo`ci budyn—ów  
w tym samym ciągu zabudowy, a w ”rzy”ad—u za-

budowy zwartej ｦ –a— dach –ednego z budyn—ów 
”rzylegJych, z zastrzeweniem ustŁ 3Ł 

3. Zakazu–e się: 
1) w ”rzy”ad—u budyn—ów –ednorodzinnych  

w zabudowie bliuniacze– ｦ rozbudowy pojedyn-

czych segmentów a ta—we ”rzebudowy ”o–edyn-

czych segmentów zmienia–ące– elewac–ę frontową, 
w tym zmiany rodza–u materiaJu wy—oLczenia 
`cian elewacyjnych i dachu, 

2) w przy”ad—u budyn—ów wielorodzinnych: 
a) czę`ciowe– nadbudowy, 
b) czę`ciowe– ”rzebudowy zmienia–ące– cechy 

archite—tonicznych budyn—ów, w tym: —sztaJt da-

chu, elementy —om”ozycy–ne elewac–i (u—Jadu, 
—sztaJtu i wiel—o`ci otworów o—iennych i drzwio-

wych, balkonów it”Ł), 
c) czę`ciowych zmian wy—oLczenia dachu oraz 

`cian elewacy–nych i —olorysty—i, –e`li nie wyni—a–ą 
z pro–e—tu archite—tonicznego obe–mu–ącego caJy 
budynek. 

 

§ 15Ł1Ł Śla terenów UP, MW i MWU wymaga-

ne zaJączenie do ”ro–e—tów zagos”odarowania 
terenu ”ro–e—tów zieleni.  

2. Dla nowych oraz rozbudowywanych i prze-

budowywanych budyn—ów na terenach w `ród-

mie`ciu, w szczególno`ci na terenach ws—azanych 

w ”rze”isach szczegóJowych, wymagany wyso—i 
standard architektury i zagospodarowania terenu, 

”rzez co nalewy rozumieć w szczególno`ci wy—oL-
czenie obie—tów i nawierzchni materiaJami wyso-

—ie– –a—o`ciŁ  
3. Kioski, stragany i parterowe pawilony han-

dlowe o ”owierzchni uwyt—owe– do 100 m2 mogą 
być sytuowane tylko w miejscach wskazanych  

w ”rze”isach szczegóJowychŁ W innych miejscach 

do”uszcza się –edynie obie—ty o lo—alizac–i czaso-

we–, z zastrzeweniem § 25 ustŁ 4Ł 
4. Ogrodzenia od strony przestrzeni publicznych 

(ulic, ”laców i zieleni ”ar—owe–) awurowe o wyso-

—o`ci do 1,5 m, z mowliwo`cią ”odmurów—i o wy-

so—o`ci do 0,5 mŁ Je`li na dziaJce bez”o`rednio 
sąsiadu–ące– istnie–e trwaJe ogrodzenie, nalewy 
zachować ta—ą samą wyso—o`ćŁ Wy—lucza się: 

1) ogrodzenia ”eJne, ”oza fragmentami ”rzy 
bramach i furtkach oraz ｦ na dziaJ—ach z budyn-

kami mieszkalnymi jednorodzinnymi ｦ w miejscach 

wydzielonych na pojemni—i na `mieci; 
2) ogrodzenia z ”refabry—owanych awurowych 

”rzęseJ betonowychŁ 
 

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 16Ł1Ł Na obszarze ob–ętym zmianą ”lanu 
zna–du–ą się nastę”u–ące obie—ty `rodowis—a ”rzy-

rodniczego biotycznego ob–ęte ochroną ”rawną na 
podstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) pomnik przyrody - dąb szy”uJ—owy Quercus 
robur - rosnący obo— —o`cioJa ewangelic—iego  
(nr rej. woj. 388), 

2) siedlis—a ”rzyrodnicze ”odlega–ące ochronie: 

a) zes”óJ z dominac–ą wJosieniczni—a s—ą”o”rę-
cikowego Ranunculetum fluitantis ｦ wystę”u–e  
w Stobrawie na kilku stanowiskach w zachodniej 

czę`ci miasta, 

b) zes”óJ z dominac–ą rzę`li ha—owate– Ranun-

culo - Calitrichetum hamulatae ｦ wystę”u–e  
w Stobrawie na kilku stanowiskach w zachodniej  

i wschodniej czę`ci miasta, 
c) grąd `rod—owoeuro”e–s—i Galio sylvatici-

Carpinetum betuli ｦ wystę”u–e w —om”le—sie le-

`nym we wschodnie– czę`ci miasta, 
d) Jęg –esionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Cir-

caeo-Alnetum) ｦ wię—szy fragment tego zbiorowi-

s—a le`nego zna–du–e się w dolinie Stobrawy  

w zachodnie– czę`ci miasta, 
e) —wa`na buczyna niwowa Luzulo ”ilosae-

Fagetum ｦ wystę”u–e na niewiel—ich ”owierzch-

niach w kom”le—sie le`nym we wschodnie– czę`ci 
miasta; 

3) 4 gatun—i ro`lin ob–ętych `cisJą ochroną ga-

tun—ową: 
a) —u—uJ—a szero—olistna Śactylorhiza majalis, 

b) ”Jywacz zwycza–ny Utricularia vulgaris, 
c) wJosieniczni— rzeczny Batrachium fluitans, 
d) wJosieniczni— s—ą”o”ręci—owy Batrachium 

trichopyllum; 

4) 5 gatun—ów ro`lin ob–ętych czę`ciową ochroną 
gatun—ową: 

a) barwinek pospolity Vinca minor,  

b) bluszcz pospolity Hedera helix, 

c) kruszyna pospolita Frangula alnus, 

d) kalina koralowa Viburnum opulus, 

e) konwalia majowa Convallaria majalis. 

2. Obie—ty, o —tórych mowa w ustŁ 1, nalewy 
chronić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w szcze-

gólno`ci zabrania się ”rowadzenia robót budowla-

nych, robót ziemnych i innych dziaJaL mogących 
s”owodować ich zniszczenie, usz—odzenie lub 

”ogorszenie warun—ów wegetac–i, z zastrzeweniem 
§ 17 ustŁ 2 ”—t 2Ł 
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3. źa—azy, o —tórych owa w ustŁ 2, dotyczą 
równiew gatun—ów ro`lin rzad—ich, —tórych stano-

wiska pokazane są na rysun—u zmiany ”lanuŁ  
 

§ 17Ł1Ł Na obszarze ob–ętym zmianą ”lanu wy-

stę”u–ą dwa obszary ”rzyrodnicze uznane za osto-

–ę fauny, obe–mu–ące: 
1) fragment doliny Stobrawy w zachodniej czę-

`ci miasta, 
2) —om”le—s le`ny we wschodnie– czę`ci mia-

sta. 

2. W celu ochrony obszarów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) w granicach ostoi fauny, o—re`lonych na ry-

sun—u zmiany ”lanu, za—azu–e się, z zastrzeweniem 

pkt 2: 

a) zmian s”osobu uwyt—owania terenu, zwJasz-

cza ”rze—sztaJcania uwyt—ów zielonych na grunty 

orne, 

b) wy—onywania robót budowlanych, robót 
ziemnych oraz innych mogących s”owodować 
zniszczenie wystę”u–ące– tu ro`linno`ci lub ”ogor-

szenie warun—ów –e– wegetac–i,  
2) ”rzy budowie dróg 3 KŚL, 6KŚź, 7KŚŚ  

i 2 KŚL na odcin—u biegnącym ”rzez las, oraz przy 

”rzebudowie drogi 2KŚź, nalewy za”lanować za-

stosowanie `rod—ów ochrony ogranicza–ących 
negatywne oddziaJywania na `rodowis—o, —tóre 
mogJyby nie—orzystnie w”Jywać na zasoby oraz 
stan zwierząt oraz ro`lin, w szczególno`ci: 

a) ”rze”usty umowliwia–ące ”rzemieszczanie się 
zwierząt wystę”u–ących na danym terenie, 

b) pasy zieleni izolacyjnej z wykorzystaniem ro-

dzimych niee—s”ansywnych gatun—ów ro`lin, 
c) re—onstru—c–e terenów zadrzewionych i za-

—rzewionych naruszonych budową lub ”rzebudową 
drogi, 

d) w przypadku drogi 3KDL - przeniesienie sta-

nowis— ro`lin ob–ętych ochroną gatun—ową, –e`li 
zagrowone są budową drogiŁ 

 

§ 18Ł1Ł Tworzy się strefę ochrony —ra–obrazu 
—ulturowego, obe–mu–ącą historycznie u—sztaJto-

wane u—Jady zieleni, w tym zabytkowego parku 

miejskiego.  

2. Dla strefy, o —tóre– mowa w ustŁ 1, ustala 
się nastę”u–ące zasady ochrony: 

1) wy—lucza się nową zabudowę oraz trwaJe 
utwardzanie powierzchni gruntu na terenach zielni 

”ar—owe– źP, w szczególno`ci na ”otrzeby —omu-

nikacji (parkingi, dojazdy), 

2) nalewy zachować i chronić istnie–ące zadrze-

wienia, oraz odtwarzać w razie —oniecznych wyci-

nek związanych z ”racami ”ielęgnacy–nymi, 
3) mowliwe uzu”eJnianie istnie–ące– zieleni ”rzy 

zachowaniu u—Jadu i towsamo`ci istnie–ących zaJo-

weL, 
4) dla ”ar—u mie–s—iego obowiązu–ą dodat—owo 

”rze”isy § 25 ust. 2 pkt 2 i ust. 3. 

§ 19.1Ł Nalewy zachować wszyst—ie zes”oJy  
i pojedyncze egzemplarze starodrzewia, w tym  

w pasach drogowych i na posesjach zabudowa-

nychŁ Wycin—a tych drzew –est mowliwa tyl—o  
w ”rzy”ad—ach uzasadnionych względami ”ielę-
gnacyjnymi lub względami bez”ieczeLstwaŁ 

2. WzdJuw cie—ów wodnych nalewy w”rowadzać 
zadrzewienia i za—rzewienia ro`linno`cią zgodną ze 
s”ecyfi—ą lo—alną i ro`linno`cią ”otenc–alnąŁ źa-

brania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
cie—ów i rowów w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m 

od linii brzegu, a ta—we uniemowliwiania ”rzecho-

dzenia przez ten obszar.  

 

§ 20Ł1Ł Na obszarze ob–ętym zmianą ”lanu 
zna–du–ą się u–ęcia wód ”odziemnych, dla —tórych 
ustanowione są strefy ochronne obe–mu–ące: 

1) 11 terenów ochrony bez”o`rednie– w grani-

cach istnie–ących ogrodzeL (8 dla u–ęć —omunal-

nych na terenach le`nych, 3 dla u–ęć za—Jadowych 

na terenie 1P (FAMAK), 

2) 2 wewnętrzne tereny ochrony ”o`rednie– (dla 
u–ęć —omunalnych),  

3) 2 zewnętrzne tereny ochrony ”o`rednie– (dla 
u–ęć —omunalnych i dla u–ęć za—Jadowych)Ł 

2Ł W strefach ochronnych obowiązu–ą od”o-

wiednio za—azy i ograniczenia o—re`lone w ”rze”i-

sach odrębnych i w decyz–ach ustanawia–ących 
strefy, w szczególno`ci na zewnętrznych terenach 

ochrony ”o`rednie– za—azu–e się lo—alizacji: 

1) magazynów ”rodu—tów ro”o”ochodnych i in-

nych substanc–i chemicznych oraz rurociągów do ich 
transportu, 

2) nowych u–ęć wody o”rócz zastę”czych i awa-

ry–nych do –uw istnie–ących, 
3) ”rzedsięwzięć, o —tórych mowa w § 21 pkt 4. 

 

§ 21Ł źe względu na ”oJowenie caJego obszaru 
ob–ętego zmianą ”lanu w granicach wydzielonego 
GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych nr 324 
ｭŚolina Ko”alna Kluczbor—ｬ wymaga–ącego szcze-

gólne– ochrony, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych z no-

wych i rozbudowywanych obie—tów wyJącznie do 

kanalizacji sanitarnej, 

2) —awdy teren, na —tórym mowe do–`ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopo-

chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, 

musi być utwardzony oraz wy”osawony w —anali-
zac–ę deszczową z urządzeniami do odse”arowania 

zanieczyszczeL od wody,  

3) nalewy res”e—tować zasady ”ostę”owania  
z od”adami o—re`lone w ”rze”isach § 40, 

4) wy—lucza się ”rzedsięwzięcia mogące zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, –e`li z ra”ortu  
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o 
wyni—a, we mogą one s”owodować trwaJe zanie-

czyszczenie gruntów lub wódŁ  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2626 – Poz. 706 

 

§ 22Ł W celu ochrony stanu `rodowis—a tere-

nów miesz—aniowych oraz ochrony zdrowia ludzi 
ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) na caJym obszarze ob–ętym zmianą ”lanu 
wy—lucza się lo—alizac–ę za—Jadów stwarza–ących 

zagrowenie wystą”ienia ”owawnych awarii, w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 

2) na caJym obszarze ob–ętym zmianą ”lanu 
dziaJalno`ć gos”odarcza ”owodu–ąca w”rowadza-

nie gazów lub ”yJów do ”owietrza, emis–ę haJasu 
oraz wytwarzanie ”ól ele—tromagnetycznych nie 

mowe ”owodować ”rze—roczenia standardów –a—o-

`ci `rodowis—a ”oza terenem, do —tórego ”rowa-

dzący dziaJalno`ć ma tytuJ ”rawny; wy—lucza się 
tworzenie dla za—Jadów obszarów ograniczonego 

uwyt—owania, 
3) istnie–ące ”rzedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaJywać na `rodowis—o, w razie o—oliczno`ci 
ws—azu–ących na ich sz—odliwy w”Jyw na `rodo-

wis—o, wymaga–ą s”orządzenia ”rzeglądu e—olo-

gicznego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

4) w za—resie do”uszczalnych ”oziomów haJasu 

obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy odrębne: 
a) dla terenów MN - jak dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów MNU, MWU ｦ jak dla zabudowy 

mieszkaniowo - usJugowej, 

c) dla terenu RM ｦ jak dla zabudowy zagrodo-

wej, 

d) dla terenów MW, MNW i 3UKr ｦ jak dla za-

budowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

e) dla terenów UO ｦ –a— dla zabudowy związa-

ne– ze staJym lub wielogodzinnym ”rzebywaniem 
dzieci i mJodziewy, 

f) dla terenów Uź ｦ –a— dla terenów sz”itali  
w miastach, 

5) na terenach ”oJowonych w odlegJo`ci do 50 m 

od linii —ole–owe– oraz bez”o`rednio ”rzy ulicach  

w ciągach dróg —ra–owych, t–Ł ulicach: O”olskiej, 

Marii S—Jodows—ie-Curie, Katowic—ie– i WoJczyLskiej, 

”rzy budowie nowych budyn—ów oraz ”rzy ”rzebu-

dowie i remontach istnie–ące– zabudowy ｦ odpo-

wiednio do za—resu tych ”rac, nalewy w ”omieszcze-

niach przeznaczonych na ”obyt ludzi stosować roz-

wiązania techniczne za”ewnia–ące wJa`ciwe warun—i 
a—ustyczne w budyn—ach, t–Ł zmnie–sza–ące uciąwli-
wo`ci s”owodowane haJasem —omuni—acy–nym ”o-

niwe– ”oziomu ustalonego w ”rze”isach odrębnych, 
zgodnie z wymaganiami wyni—a–ącymi z warun—ów 
technicznych –a—im ”owinny od”owiadać budyn—i; 
rozwiązania te ”owinny ”olegać na zastosowaniu 
od”owiednich rozwiązaL dla ”rzegród zewnętrznych 

i o—ien o wyso—im ws—auni—u izolacy–no`ci a—ustycz-

nej, a w ”rzy”ad—u nowych budyn—ów, ta—we na 

odpowiednim usytuowaniu budyn—u i ”omieszczeL 
”rzeznaczonych na ”obyt ludzi względem uródJa 
emis–i haJasu; do”uszcza się odstę”stwa w ”rzy”ad-

—u budyn—ów zabyt—owych, –e`li –est to uzasadnione 

względami ochrony ich walorów zabytkowych,  

6) w potencjalnych strefach uciąwliwo`ci na”o-

wietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, tj. 

w odlegJo`ci 14,5 m od s—ra–nego ”rzewodu robo-

czego, ustala się za—az lo—alizac–i obie—tów z ”o-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

7) na terenach zagrowonych zalewami ”owo-

dziowymi nalewy ”rzy budowie i ”rzebudowie 
obie—tów budowlanych zastosować rozwiązania 
techniczne zwię—sza–ące od”orno`ć obie—tów na 
to zagrowenie, 

8) w strefach sanitarnych projektowanych 

cmentarzy obowiązu–ą ograniczenia i za—azy o—re-

`lone w ”rze”isach odrębnych. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
 

§ 23Ł1Ł Tworzy się strefę `cisJe– ochrony —on-

serwators—ie– ty”u ｭAｬ, obe–mu–ącą zabyt—owy 
u—Jad urbanistyczny źes”oJu Staromie–s—iego mia-

sta Kluczborka z okresu `redniowieczne– lo—ac–i, 
w”isany do re–estru zabyt—ów wo–ewództwa o”ol-

s—iego, w —tóre– obowiązu–e bezwzględny ”riorytet 
wymagaL i ustaleL —onserwators—ich nad wzglę-
dami wyni—a–ącymi z ”rowadzone– dziaJalno`ci 
inwestycy–ne–, gos”odarcze– i usJugowej.  

2. Dla strefy, o —tóre– mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady ochrony: 
1) zachowu–e się historyczny u—Jad ”rzestrzenny ｦ 

”rzebiegi ulic i ”rzechodów, u—Jad blo—ów zabudowy, 
historyczne linie zabudowy oraz —om”ozyc–ę u—Jadów 
zieleni, 

2) gabaryty i charakter projektowanej zabudo-

wy, w tym w szczególno`ci liczba —ondygnac–i, 
—sztaJt dachu oraz ”odziaJy archite—toniczne ele-

wac–i (liczba osi) ”owinny od”owiadać chara—te-

rowi historyczne– zabudowy; zabudowę uzu”eJnia-

–ącą nalewy realizować z wy—orzystaniem ｦ w ra-

mach mowliwo`ci ｦ zachowanych piwnic i funda-

mentów,  
3) w ”rzy”ad—u remontów i wymiany witryn, 

o—ien i drzwi nalewy zachować, bądu ”rzywrócić 
”ierwotną, wiel—o`ć otworów o—iennych, trady-

cyjne podziaJy, s—rzydeJ, oraz istnie–ące de—orac–e 
”owiązane z tymi otworami (obramienia, nado-

kienniki, parapety, podokienniki), 

4) nalewy u”orząd—ować i zagos”odarować 
wnętrza —wartaJów zabudowy, zachowu–ąc ich 
zabyt—owy chara—ter (zalecana rewitalizac–a caJe– 
strefy), 

5) zaleca się realizac–e ”osadze— z drobnowy-

miarowych elementów —amiennych, 
6) wszystkie roboty budowlane w strefie wy-

maga–ą ”ozwolenia organu wJa`ciwego do s”raw 
ochrony zabyt—ów w trybie ”rze”isów odrębnychŁ 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2627 – Poz. 706 

 

§ 24Ł1Ł Tworzy się strefy ochrony —onserwa-

tors—ie– ty”u ｭBｬ, obe–mu–ące obszary czę`ci 
dwóch na–starszych ”rzedmie`ć: ”ols—iego i nie-

miec—iego, z granicą na tyJach ”arcel wzdJuw ulic: 
Katowickiej i Mickiewicza, o stosunkowo dobrze 

zachowanych gJównych elementach historycznej 

stru—tury ”rzestrzenne– z duwą ilo`cią budyn—ów 
zabytkowych. 

2. Śla stref, o —tórych mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady ochrony: 
1) zachowu–e się u—Jad ulic, linie zabudowy 

oraz historyczne (”ierwotne) u—Jady zabudowy  
i zieleni, 

2) gabaryty i forma projektowanej zabudowy 

uzu”eJnia–ące– istnie–ące ciągi zabudowy, w tym  
w szczególno`ci liczba —ondygnac–i i —sztaJt dachu 
- –a— na–bliwsze– zabudowy historyczne– (”ierwotne–), 

3) nalewy u”orząd—ować i zrewaloryzować 
wnętrza blo—owe, zachowu–ąc zabyt—owe budyn—i 
gospodarcze, 

4) roboty budowlane w strefie wymaga–ą 
uzgodnienia z organem wJa`ciwym do spraw 

ochrony zabyt—ów w trybie ”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 25Ł1Ł Na obszarze ob–ętym zmianą ”lanu 
zna–du–ą się nastę”u–ące zabyt—i w”isane do re–e-

stru zabyt—ów wo–ewództwa o”ols—iego, ob–ęte 
`cisJą ochroną —onserwators—ą na ”odstawie ”rze-

”isów odrębnychŁ 
- Stare Miasto ｦ nr rejestru 40/49 

- —o`cióJ ewangelic—i ”ŁwŁ Chrystusa źbawiciela 

(XIV, XVII w.) ｦ nr rejestru: 802/64 

- ”omni— ”rzy —o`ciele ewangelic—im ｦ nr reje-

stru: Bt III ｦ 607/1-15/72 

- sz—oJa i ”lebania ewangelic—a, ”lŁ KsŁ Gdac–u-

sza 2-3-4 (1831-1833 r.) ｦ nr rejestru: 815/64 

- kaplica cmentarna na cm. komunalnym (2 poJŁ 
XIX w., 1982 r.) ｦ nr rejestru: 2016/76 

- cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, ul. Opol-

s—a (zaJŁ 1952 rŁ) ｦ nr rejestru: 146/86 

- fragmenty murów obronnych ”rzy ulŁ Śamro-

ta, PuJas—iego, Krakowskiej (XVI w.) 

ｦ nr rejestru: 810/64 

- zbiorowa mogiJa woJnierzy wrze`nia 1939 (na 
cmentarzu par.) ｦ nr rejestru: A-212/89 

- mogiJa ”owstaLca `ląs—iego Henry—a Śubiela 
(na cmentarzu par.) ｦ nr rejestru: A-220/89 

- Ratusz (1752, 1926 r.) ｦ nr rejestru: 811/64 

- dom z zes”oJu tzwŁ ｭ12 A”ostoJówｬ ”rzy Ra-

tuszu, dom nr 2 (1752, 1926 r.) 

ｦ nr rejestru: 812/64 

- dom z zes”oJu tzwŁ ｭ12 A”ostoJówｬ ”rzy Ra-

tuszu, dom nr 3 (1752, 1926 r.) 

ｦ nr rejestru: 813/64 

- park krajobrazowy miejski (lata 20 XX w.)  

ｦ nr rejestru: 6/76 

- dom, ul. Damrota 34 (1825 r.)  

ｦ nr rejestru: 1307/66 

- dom, ul. M. Kopernika 1 (pocz. XIX w., lata 

80 XX w.) 

ｦ nr rejestru: 1308/66 

- dom, ul. Krakowska 27 (1890 r.)  

ｦ nr rejestru: 2378/98 

- dom, ulŁ Nie”odlegJo`ci 3 (1840 rŁ)  
ｦ nr rejestru: 1314/66 

- dom, ulŁ Nie”odlegJo`ci 4 (1 ”oJŁ XX wŁ)  
ｦ nr rejestru: 1315/66 

- dom, ulŁ Nie”odlegJo`ci 7 (3 ćwŁ XIX wŁ)  
ｦ nr rejestru: 1317/66 

- dom, ulŁ PiJsuds—iego 7 (1 ”oJŁ XIX wŁ, 1990 rŁ)  
ｦ nr rejestru: 1304/66 

- dom, ulŁ PiJsuds—iego 19 (1 ćwŁ XIX w., lata 

80 XX w.) ｦ nr rejestru: 1306/66 

- dom, ul. Opolska 9 ｦ nr 1309/66 

- dom, Rynek 7 (1906 r.)  

ｦ nr rejestru: 2377/98 

- dom, Ryne— 11 (XVIIłXVIII, ”oJŁ XIX wŁ)  
ｦ nr rejestru: 1303/66 

- dom, Rynek 12 (XVII/XVIII)  

ｦ nr rejestru: 1302/66 

- dom, Rynek 13 (XVII/XVIII)  

ｦ nr rejestru: 1301/66 

- dom, Rynek 14 (XVII/XVIII)  

ｦ nr rejestru: 1300/66 

- dom, Rynek 15 (XVII/XVIII)  

ｦ nr rejestru: 1299/66 

- dom, Rynek 23 (1905 r.)  

ｦ nr rejestru: 2375/98 

- dom, Rynek 24 (1905 r.)  

ｦ nr rejestru: 2376/98 

- dom, ulŁ _ciegiennego 14 (1 ćwŁ XIX wŁ)  
ｦ nr rejestru: 1311/66 

- spichlerz, ob. bud. mieszk.-gosp., ul. Krzywa 1  

ｦ nr rejestru: 2238/90 

- mogiJa woJnierzy z 1939 rŁ, nr re–estru: 212ł89 

- mogiJa ”owstaLcza HŁ Śubiela  
ｦ nr rejestru: 220/89. 

2. Śla zabyt—ów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady ochrony: 
1) na terenie Starego Miasta, ob–ętego `cisJą 

strefą ochrony —onserwators—ie– ty”u ｭAｬ obowią-
zu–ą zasady ochrony o—re`lone w § 23, 

2) w parku miejskim oraz na cmentarzu wojen-

nym nalewy zachować wszyst—ie istnie–ące ele-

menty zaJoweL —om”ozycy–nych, w tym u—Jady 
zieleni i ciągów ”ieszych, obie—ty maJe– archite—tu-

ry oraz cie—i wodne, z wy–ąt—iem rowów ”rzydrow-
nych; przepis § 19 ustŁ 1 stosu–e się od”owiednio, 

3) ”ozostaJe zabyt—i nalewy zachować, w miarę 
mowliwo`ci, w ”ierwotnym stanie; w przypadku 

remontów budyn—ów nalewy zachować rodzaj ma-

teriaJu ”o—rycia dachu i wy—oLczenia `cian ze-

wnętrznych oraz wszystkie detale architektonicz-

ne, a w przypadku wymiany witryn, okien i drzwi 

nalewy zachować, bądu ”rzywrócić ”ierwotną, 
wiel—o`ć otworów o—iennych, tradycy–ne ”odziaJy 
s—rzydeJ, oraz istnie–ące de—orac–e ”owiązane  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2628 – Poz. 706 

 

z tymi otworami (obramienia, nadokienniki, para-

pety, podokienniki.  

3. Wszystkie roboty budowlane przy zabyt-

—ach, o —tórych mowa w ustŁ 1, wymaga–ą ”o-

zwolenia organu wJa`ciwego do s”raw ochrony 
zabyt—ówŁ  

4. Wy—lucza się w otoczeniu zabyt—ów, o —tó-
rych mowa w ustŁ 1, umieszczania obie—tów bu-

dowlanych oraz obie—tów maJe– archite—tury sz”e-

cących to otoczenieŁ  
 

§ 26Ł1Ł Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą 
zabytki archite—tury i budownictwa zna–du–ące się 
w gminne– ewidenc–i zabyt—ówŁ Wy—az zabyt—ów 
ob–ętych ochroną stanowi zaJączni— nr 1 do niniej-

sze– uchwaJyŁ 
2. Śla zabyt—ów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady ochrony, z zastrze-

weniem ustŁ 3, 4, 5: 

1) nalewy zachować historyczną (”ierwotną) 
formę archite—toniczną obie—tów budowlanych, 
zewnętrzny detal archite—toniczny oraz rodza– ze-

wnętrznych materiaJów wy—oLczeniowych, a w 

”rzy”ad—u budyn—ów równiew wygląd zewnętrz-
nych otworów o—iennych i drzwiowych a ta—we 
zachowane historyczne elementy konstrukcji bu-

dyn—ów i wy—oLczenia wnętrz, 
2) do”uszcza się wyJącznie zmiany ”rzywraca-

–ące ”ierwotny wygląd obie—tów,  
3) do”uszcza się odstę”stwa od warun—ów 

o—re`lonych w ”—t 1 i 2, –e`li uzys—a–ą a—ce”tac–ę 
organu wJa`ciwego do s”raw ochrony zabyt—ów, 

4) do”uszcza się rozbiór—ę obie—tów ob–ętych 
ochroną —onserwators—ą tyl—o w ”rzy”ad—ach 
uzasadnionych bardzo zJym stanem technicznym, ”o 
wy—onaniu do—umentac–i dla celów archiwalnych,  
w za—resie uzgodnionym z organem wJa`ciwym do 

spraw ochrony zabyt—ówŁ 
3. Teren będący ”ozostaJo`cią fosy nalewy za-

chować –a—o Jadnie utrzymany trawni— bez innych 

nasadzeL i –a—ich—olwie— obie—tów budowlanych, 
w tym maJe– archite—turyŁ Utwardzenie gruntu 
do”uszcza się wyJącznie w mie–scach istnie–ących 

”rze–`ć ”ieszych do ”rzylegJych ”oses–i i ”owinny 

być one wy—onane z drobnowymiarowych elemen-

tów —amiennych.  

4. Na cmentarzu —omunalnym nalewy zachować 
wszyst—ie istnie–ące elementy zaJowenia —om”ozycyj-

nego, w tym, u—Jad zieleni i ciągów ”ieszych oraz 
obie—ty maJe– archite—tury; ”rze”is § 19 ustŁ 1 stosu-

–e się od”owiednio. 

5. Śla zabyt—owe– alei —asztanów ustala się za-

sady ochrony –a— w § 18 ustŁ 2 ”—t 2 i 3Ł 
6. Wszystkie roboty budowlane przy zabytku 

oraz inne zmienia–ące s”osób zagos”odarowania 
terenów zabyt—owych wymaga–ą uzgodnienia z 
organem wJa`ciwym do s”raw ochrony zabyt—ów 
w trybie ”rze”isów odrębnychŁ  

 

§ 27Ł1Ł Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą 
zabyt—i archeologiczne zna–du–ące się w gminne– 
ewidencji zabyt—ów, t–Ł: 
- stanowisko 4 ｦ punkt osadniczy: epoka ka-

mienia (bra— do—Jadne– lo—alizac–i), 
- stanowisko 12 ｦ `lad osadniczy: `rednio-

wiecze (stŁ ”oJowone ”rzy odgaJęzieniu szosy 
Kluczbor— Ku–a—owice, obo— ”un—tu wyso—o`cio-

wego 184,4 m n.p.m.). 

2. Prace ziemne podejmowane w rejonach sta-

nowisk archeologicznych wymaga–ą wy”rzedza–ą-
co zgJoszenia i uzgodnienia z organem wJa`ciwym 

do s”raw ochrony zabyt—ów oraz res”e—towania 

wymogów o—re`lonych ”rze”isach odrębnych. 

 

RozdziaJ 7 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 28Ł1Ł źabrania się sytuowania reklam: 

1) na skwerach i w szpalerach drzew oraz na 

drzewach i w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1m od za-

sięgu ich —oron, 
2) na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic, 

”laców i s—werów (latarnie, rzeuby, fontanny), 
3) w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1m od `ciewe— 

rowerowych, 

4) na wszystkich terenach oznaczonych symbo-

lem ZP, 

5) na elewac–ach budyn—ów w s”osób ”rzysJa-

nia–ący o—na, z wy–ąt—iem re—lam tymczasowych 
”rzysJania–ących elewac–e w czasie wy—onywania 
na nich robót budowlanych, 

6) na elewac–ach budyn—ów zabyt—owych ”oza 

witrynami.  

2. źabrania się sytuowania wolnosto–ących re-

klam: 

1) na ulicach w obrębie strefy ｭAｬ `cisJe– 
ochrony konserwatorskiej, 

2) na ulicach w obrębie stref —onserwators—ich 
ｭBｬŁ  

3. Umieszczanie wolnosto–ących re—lam i zna-

—ów nie mowe ”owodować utrudnieL w —omunika-

cji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczno`ci 
na s—rzywowaniach oraz ”erce”c–i zna—ów i sygna-

Jów drogowychŁ 
4. Na obszarze strefy ｭAｬ `cisJe– ochrony —on-

serwators—ie– zaleca się w”rowadzanie –ednorod-

nych w chara—terze i formie elementów maJe– ar-

chitektury i o`wietlenia, szyldów i re—lam, od”o-

wiada–ących standardem warto`ci zabyt—owe– 
Starego Miasta. 

5. W przestrzeniach publicznych ulic ｦ pasach 

drogowych ｦ wy—lucza się realizowanie nowych 

schodów we–`ciowych do budyn—ów, oraz straga-

nów, —ios—ów i elementów maJe– archite—tury, 
ogranicza–ących mowliwo`ć swobodnego ”rzej`ciaŁ  
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RozdziaJ 8  

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

 

§ 29Ł1Ł Je`li ustalenia szczegóJowe nie stano-

wią inacze–, ustala się nastę”u–ące ws—auni—i 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

(m”), —tóre nalewy realizować wraz z zagos”oda-

rowaniem podstawowym na terenach inwestycji: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne  

ｦ 1,5 mp/1 mieszkanie, 

2) zabudowa jednorodzinna ｦ 2 mp/1 dom, 

3) domy dziecka, internaty, bursy (dla mJodo-

cianych) ｦ 1 m”ł20 Jówe—, 
4) biura i budynki administracji ｦ 1 mp/30 - 40 m2 

”owŁ uwyt—owe–, 
5)  ”omieszczenia o duwe– częstotliwo`ci od-

wiedza–ących (”ra—ty—i le—ars—ie, ”oczta, biura 
wysyJkowe ) ｦ 1 mo/20 - 30 m2 ”owŁ uwyt—owe–, 

6) sklepy do 700 m2 ”owŁ uwyt—owej ｦ 1 mp/30 - 

50 m2 ”owŁ uwyt—owe–, ale nie mnie– niw 2 m”łna  
1 sklep, 

7) s—le”y ”owywe– 700 m2 ”owŁ uwyt—owe– ｦ  

1 mp/10 ｦ 30 m2 ”owŁ uwyt—owe–, 
8) —o`cioJy ｦ 1 mp/10 - 40 mie–sc siedzących, 
9) boiska sportowe, hale gier i zabaw, hale 

sportowe ｦ 1 mp/50 m2 pow. urządzeL s”orto-

wych lub ”owŁ uwyt—owe– hali + 1 mp/10 - 15 

odwiedza–ących, 
10) baseny —ą”ielowe otwarte ｦ 1 mp/200 - 

300 m2 pow. terenu, 

11) baseny —ą”ielowe zam—nięte ｦ 1 mp/5 sza-

fe— na odziew + 1 mp/10 - 15oswiedza–ących, 
12) korty tenisowe ｦ 3 mp/1 kort + 1 mp/10 

 - 15 odwiedza–ących, 
13) —ręgielnie ｦ 1 mp/1 tor, 

14) restauracje ｦ 1 mp/4 - 8 m2 pow. sali dla 

go`ci, 
15) salony gry ｦ 1 mp/10 - 20 m2 ”owŁ uwyt-

—owe– sali z maszynami, ale nie mnie– niw 3 mp, 

16) hotele, pensjonaty, schroniska ｦ 1 m”ł4 Jówka, 

17) schronis—a mJodziewowe ｦ 1 m”ł10 Jówe—, 
18) szpitale ｦ 1 m”ł3 Jów—a, 
19) sz—oJy ”odstawowe ｦ 1 m”ł30 uczniów, 
20) sz—oJy `rednie ｦ 1m”ł25 uczniów + 1m”ł5 

- 10 uczniów ”owywe– 18 ro—u wycia, 
21) ”rzedsz—ola, wJob—i ｦ 1 mp/20/30 dzieci, 

ale nie mnie– niw 2 mp, 

22) mJodziewowe domy —ultury ｦ 1 mp/15 od-

wiedza–ących, 
23) hurtownie, ”rzedsiębiorstwa - 1 mp/50/ 

70 m2 ”owŁ uwyt—owe– lub 1 mp/3 osoby zatrud-

nione, 

24) magazyny, ”lace magazynowe (s—Jady)  
ｦ 1 mp/120 m2 ”owŁ uwyt—owe– lub na 3 osoby 
zatrudnione, 

25) warsztaty samochodowe, stacje paliw z 

warsztatami napraw ｦ 6 mp/1 stanowisko napraw, 

26) myjnie samochodowe ｦ 1 mp/1 stanowisko 

do mycia, 

27) ogrody dziaJ—owe 1 m”ł3 ogród—iŁ 
2. Śla obie—tów nieu–ętych w ustŁ 1 ilo`ci 

mie–sc ”osto–owych nalewy ”rzy–mować ”rzez ana-

logięŁ 
3. Je l̀i w ustaleniach szczegóJowych do”uszcza 

się rozliczanie mie–sc ”ar—ingowych z uwzględnieniem 

mowliwo`ć ”ar—owania na terenach sąsiednich, to 
”rzez tereny sąsiednie nalewy rozumieć tereny ”oJowo-

ne w odlegJo`ci do 100 m od obie—tu, dla —tórego 
wyznacza się mie–sca ”arkingowe, oraz 200 m ｦ –e l̀i 
obie—t ten ”oJowony –est w strefie A `cisJe– ochrony 
konserwatorskiej.  

 

§ 30Ł PozostaJe ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu 

ustalone są indywidualnie dla ”oszczególnych te-

renów w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
 

RozdziaJ 9 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemu komunikacji 

 

§ 31Ł1Ł Ustala się obsJugę —omuni—acy–ną tere-

nów zainwestowania ”rzez sieć istnie–ących i ”ro-

–e—towanych ulic oraz dróg lo—alnych i do–azdo-

wych o—re`lonych na rysun—u zmiany ”lanu bez 
ograniczeL, a ta—we z istnie–ących i ”ro–e—towa-

nych ulic i dróg gJównych i zbiorczych - w ograni-

czonym za—resie, wg ”rze”isów szczegóJowychŁ 
2. Ustalenia szczegóJowe dla ulic i dróg, w tym 

szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących, ilo`ć –ezdni 
i ty” ”rze—ro–u, zawarte są w ”rze”isach szczegó-
JowychŁ 

3. Śo”uszcza się eta”ową budowę nowych  
i rozbudowę istnie–ących ulic i drógŁ 

4. Przy ”ode–mowaniu robót budowlanych  
w ”asach drogowych obowiązu–ą nastę”u–ące 
wymagania: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ów i urządzeL 
nie związanych z gos”odar—ą drogową lub ”otrze-

bami ruchu, 

2) do”uszcza się odstę”stwa od za—azu o —tó-
rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-
dzeL i sieci infrastru—tury techniczne–, na warun-

—ach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych i przez 

zarządcę drogi, 
3) istnie–ące w ”asach drogowych budynki i urzą-

dzenia nie związane z gos”odar—ą drogową lub ”o-

trzebami ruchu, –e`li nie ”owodu–ą zagrowenia  
i utrudnieL ruchu drogowego, mogą ”ozostać  
w dotychczasowym stanie, 

4) wykonywanie rozbudowy, przebudowy lub 

—a”italnego remontu obie—tów, o —tórych mowa  

w pkt 3, wymaga zgody zarządcy drogi, 
5) nowe i modernizowane ulice nalewy dosto-

sować do —orzystania ”rzez osoby nie”eJnos”raw-

ne (z–azdy z chodni—ów, sygnalizac–a it”Ł)Ł 
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5. W celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb 

rozwo–u u—Jadu —omuni—acy–nego wyznacza się 
rezerwy terenowe ”od ”rzyszJą budowę lub rozbu-

dowę drógŁ W granicach rezerw terenowych ”od 
drogi wy—lucza się zmiany s”osobu uwyt—owania, 

—tóre mogą uniemowliwić lub istotnie utrudnić  
w ”rzyszJo`ci ”lanowane inwestycje drogowe. 

 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 
 

§ 32Ł1Ł Istnie–ące na obszarze zmiany ”lanu 
sieci ”rzesyJowe i urządzenia gos”odar—i —omunal-

nej ｦ do zachowania. 

2. Śo”uszcza się trwaJą ada”tac–ę wszyst—ich 
istnie–ących sieci i urządzeL uzbrojenia terenu nie-

—olidu–ących z zainwestowaniem ”rzesądzonym 

ninie–szą zmianą ”lanuŁ 
3. Istnie–ące i ”ro–e—towane zainwestowanie 

będzie obsJugiwane z istnie–ących i ”ro–e—towa-

nych sieci infrastruktury technicznej.  

4. Na terenach istnie–ące– i ”lanowane– zabu-

dowy nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej 

- z zastrzeweniem § 39 ust. 1 ｦ nalewy ”rowadzić 
w liniach rozgranicza–ących ulic –a—o sieci ”od-

ziemne ｦ za zgodą zarządcy drogiŁ W ”rzy”ad—ach 
uzasadnionych problemami realizacyjnymi dopusz-

cza się ”rowadzenie podziemnych sieci infrastruk-

tury technicznej poza liniami rozgranicza–ącymi ulic 
–edynie wzdJuw linii rozgranicza–ących ”oszczególne 
tereny lub wzdJuw granic dziaJe—Ł  

 

§ 33Ł1Ł źao”atrzenie w wodę do celów byto-

wych, produkcyjno - usJugowych oraz ”rzeciw”owa-

rowych siecią —omunalną z u–ęć zlo—alizowanych  

w ”oJudniowo ｦ wschodnie– czę`ci miasta (u–ęcia 
ｭstareｬ i ｭnoweｬ oraz u–ęć: ｭChocianowiceｬ i ｭBą-
—ówｬ)Ł 

2. źao”atrzenie w wodę do celów ”rodu—cyj-

nych za—Jadów na terenach P z u–ęć za—JadowychŁ 
 

§ 34Ł1Ł Od”rowadzenie `cie—ów bytowo - go-

s”odarczych do istnie–ących i ”ro–e—towanych odcin-

—ów sieci —analizac–i sanitarne–Ł Wy—lucza się nowe 
zbiorni—i bezod”Jywowe oraz ”rzydomowe oczysz-
czalnie `cie—ówŁ  

2. Do”uszcza się budowę nowych ”rze”om-

”owni `cie—ów na terenach inwestorów i wydzie-

lanie dziaJe— obe–mu–ących tereny ich lo—alizac–iŁ 
Śo ”rze”om”owni nalewy za”ewnić staJy dostę”Ł  

3. Od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych ｦ 

do sieci kanalizacji sanitarnej, po uprzednim 

”odczyszczeniu w urządzeniach za—Jadowych w 
przypadkach zanieczyszczenia ”rze—racza–ącego 
do”uszczalne ws—auni—iŁ 

 

§ 35Ł1Ł Od”rowadzenie wód o”adowych (desz-
czowych i rozto”owych) do istnie–ących i ”ro–e—to-

wanych —anaJów deszczowychŁ  
2. Wody deszczowe, —tóre mogą być zanie-

czyszczone substancjami ropopochodnymi - z te-

renów ”ar—ingów, zes”oJów garawy, ”laców ma-

newrowych - nalewy ”rzed od”rowadzeniem do 
kanalizacji deszczowe– oczy`cić w se”aratorachŁ  

 

§ 36Ł1Ł Istnie–ący GPź do zachowaniaŁ 
2. Ustala się do”rowadzenie energii ele—trycznej 

do wszyst—ich terenów ”rzewidywanych do zabu-

dowy. Zasilanie projektowanego zainwestowania  

z istnie–ących i ”ro–e—towanych sieci oraz istnie–ą-
cych i projektowanych stacji transformatorowych, 

na warun—ach o—re`lonych ”rzez dystrybutora. 

3. Do”uszcza się budowę nowych stac–i trans-

formatorowych 15/0,4 kV na terenach inwesto-

rówŁ Śo”uszcza się wydzielanie dziaJe— stac–i 
transformatorowych, na —tórych budyn—i stac–i 
mogą być sytuowane w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy dziaJ—iŁ Śo stac–i nalewy za”ewnić staJy do-

stę”Ł  
4. Nie ogranicza się mowliwo`ci ”rowadzenia 

prac remontowych i modernizacyjnych na istnieją-
cych odcinkach sieci elektroenergetycznych z za-

strzeweniem ustŁ 5Ł 
5. Na terenach istnie–ącego i ”lanowanego 

zainwestowania zaleca się zastą”ienie istnie–ących 
na”owietrznych linii `redniego i nis—iego na”ięcia 
liniami kablowymi. 

6. Nie ogranicza się ｦ z zastrzeweniem § 32 
ust. 4 ｦ mowliwo`ci rozbudowy —ablowych sieci 
elektroenergetycznych SN.  

 

§ 37Ł1Ł Ustala się do”rowadzenie gazu ”rze-

wodowego do wszyst—ich terenów ”rzewidywa-

nych do zabudowy; przyJączenia obie—tów ｦ na 

warun—ach o—re`lonych ”rzez o”eratora sieciŁ 
2Ł Śo”uszcza się rozbudowę `rednio”ręwne– sieci 

gazowe– i lo—alizac–ę nowych stac–i redu—cy–no - po-

miarowych w s”osób nie—olidu–ący z zainwestowa-

niem ”rzesądzonym ninie–szą zmianą ”lanu. 

 

§ 38Ł1Ł Istnie–ące sieci teletechniczne niekolidu-

–ące z projektowanym zagospodarowaniem - do 

zachowania.  

2Ł Nie ogranicza się ｦ z zastrzeweniem § 32 
ust. 4 ｦ mowliwo`ci rozbudowy —ablowe– sieci 
telekomunikacyjnej.  

 

§ 39Ł1Ł Śo”uszcza się rozbudowę systemu ist-

nie–ących cie”JociągówŁ śwentualnie realizowane 

nowe sieci cie”Jownicze nalewy ”ro–e—tować –a—o 
”odziemneŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie tych sieci 
”oza ”asami drogowymi, ”od warun—iem, we ich 
”rzebiegi nie uniemowliwią realizac–i zagos”odaro-

wania ustalonego w niniejszej zmianie planu. 
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2Ł Nowe budyn—i mogą być równiew ogrzewane 

cie”Jem z lo—alnych —otJowni lub z indywidualnych 

urządzeL grzewczych, z zastrzeweniem ustŁ 3 i 4Ł  
3Ł Ustala się za—az o”alania —otJowni lo—alnych 

”aliwami staJymiŁ 
4Ł Śo”uszcza się indywidualne urządzenia 

grzewcze zasilane ”aliwami staJymi, ”od warun-

kiem zastosowania technologii o wysokiej spraw-

no`ci grzewcze– i nis—ie– emis–i zanieczyszczeL do 
atmosfery. 

 

§ 40Ł1Ł S—Jadowanie od”adów —omunalnych  
w ”o–emni—ach sJuwących do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowli-
wo`ci ich segregac–i, usytuowanych na dziaJ—ach 
budowlanych zgodnie z wymaganiami o—re`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, i wywóz na —omunale 

s—Jadowis—o od”adów w Gortatowie. 

2Ł ź od”adami ”rzemysJowymi i niebez”iecz-

nymi nalewy ”ostę”ować zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić  
w granicach nieruchomo`ci, gdzie są wytwarzane, 
od”owiednie mie–sca do ich czasowego s—Jadowa-

nia i odbiór ”rzez ”odmioty ”osiada–ące od”owied-

nie zezwolenia. 

 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe  
Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zabu-

dowy i zagospodarowania 

 

RozdziaJ ń 

Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 

 

§ 41Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy tech-

niczno - produkcyjnej oznaczone na rysunku zmia-

ny planu symbolami 1P, 2P, 3P, 4P.  

2Ł Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty ”rodu—cy–ne, s—Jadowe i ma-

gazynowe oraz bazy logistyczne i transportowe,  

z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) usJugi techniczne i usJugi motoryzacy–ne  

z wykluczeniem stacji paliw,  

b) za—Jady —omunalne obsJugi miasta, 
c) usJugi handlu towarzyszące ”rowadzone– 

dziaJalno`ci ”rodu—cy–ne– lub s—Jadowe–, 
d) usJugi sJuwące obsJudze firm, 
e) usJugi sJuwące obsJudze ”racowni—ów i —lien-

tów; 
2) wy—lucza się: 
a) lo—alizac–ę miesz—aL, 
b) na terenie 3P ｦ za—Jady uciąwliweŁ 
3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ący s”osób zabudowy i zago-

spodarowania: 

1) obsJuga —omuni—acy–na: 
a) z istnie–ących ulic, 

b) nowe zjazdy z ulicy Fabrycznej (1KDZ) do-

”uszcza się wyJącznie w ”rzy”ad—ach nierucho-

mo`ci nie ”osiada–ących istnie–ącego z–azdu lub 
gdy —onieczno`ć budowy nowego z–azdu wynika  

z wymagaL ””owŁ; 
2) w granicach terenów za—Jadów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29, 
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
c) na terenach 1, 2 i 3 P - urządzić ”asy zieleni 

izolacy–ne– wzdJuw granic z terenami MN i MWŁ 
3) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenów za—Jadów: 
a) max.% powierzchni zabudowy - 80, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 10. 

4) wyso—o`ć budyn—ów na terenie 3P: 
a) budynki podstawowe produkcyjne, magazy-

nowe i s—Jadowe ｦ do 10 m; do”uszcza się wyw-
sze tyl—o w ”rzy”ad—ach uzasadnionych względa-

mi technologicznymi, 

b) budyn—i towarzyszące ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, 

c) budynki pomocnicze ｦ 1 kondygnacja; 

5) wyso—o`ć budyn—ów na ”ozostaJych tere-

nach: 

a) budynki podstawowe produkcyjne odpo-

wiednio do potrzeb technologicznych, 

b) budyn—i towarzyszące ｦ do 4 kondygnacji 

nadziemnych, 

c) budynki pomocnicze ｦ 1 kondygnacja; 

6) na terenie 2P obowiązu–ą ograniczenia związa-

ne z ochroną u–ęć wód, o —tórych mowa w § 20Ł 
 

§ 42Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy tech-

niczno - produkcyjnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty ”rodu—cy–ne, s—Jadowe, maga-

zynowe, za—Jady —omunalne obsJugi miasta, obiek-

ty usJug trans”ortowych, motoryzacy–nych z wy-

Jączeniem stac–i ”aliw, oraz obie—ty usJug tech-

nicznych i usJug rzemiosJa, z nastę”u–ącymi zale-

ceniami, dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) zaleca się ”rze—sztaJcenie terenów 1PU, 2 PU  
i 3PU na UP,  

2) do”uszcza się: 
a) usJugi handlu towarzyszące ”rowadzone– 

dziaJalno`ci ”rodu—cy–ne– lub s—Jadowe–, 
b) usJugi sJuwące obsJudze firm,  

c) na terenach 1 PU, 2PU i 3PU - usJugi uwytecz-

no`ci ”ubliczne–, z wyJączeniem obie—tów usJugo-

wych dla —tórych obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy 
haJasu na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

d) na terenach 1PU i 3PU ｦ usJugi handlu  
w obie—tach o Jączne– w granicach terenu po-

wierzchni sal(i) s”rzedawy do 700 m2, 
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e) miesz—ania wJa`cicieli firm lub ”ersonelu 
nadzorczego, –e`li ”rowadzona dziaJalno`ć gos”o-

darcza nie ”owodu–e uciąwliwo`ci wy—lucza–ące– 
lo—alizac–ę obie—tów z ”omieszczeniami ”rzezna-

czonymi na staJy ”obyt ludzi, 

3) wy—lucza się: 
a) za—Jady uciąwliwe, 
b) otwarte s—Jadowis—a materiaJów sy”—ich,  
c) bazy transportowe - z wyJączeniem terenu  

4 PU, a ta—we terenu 2 PU ”od warun—iem za”ew-

nienia dostę”no`ci z drogi 3KŚźŁ 
3. Śla terenów ”rze—sztaJconych, zgodnie  

z ustaleniem ustŁ 2 ”—t 1, stosu–e się ”rze”isy  
w za—resie ”rzeznaczenia terenów –a— dla terenów 
UP (§ 44 ustŁ 1 i 2)Ł 

4. Miesz—ania, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”—t 2 
lit. e, mowna realizować w budyn—ach ”odstawo-

wych lub towarzyszących, a na terenach 3PU  
i 5PU równiew w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych. 

5. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ący s”osób zabudowy i zago-

spodarowania: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic  
z nastę”u–ącymi ograniczeniami: 

a) nowe w–azdy z ulicy WoJczyLs—ie– mowliwe 
za zgodą zarządcy drogi, 

b) wy—lucza się nowe z–azdy z ulicy O”ols—ie– 
(1KDGp) i Katowickiej,  

2) w granicach dziaJe— budowlanych nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29,  
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
c) urządzić ciągi zieleni izolacy–ne– wzdJuw granic  

z terenami zabudowy mieszkaniowej MWU i MNW; 

3) dla terenu 5PU ustala się nastę”u–ące ws—auni-

—i zagos”odarowania dziaJe— budowlanych: 

a) max.% zabudowanej - 40,  

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 30, 

4) dla ”ozostaJych terenów ustala się nastę”u-

–ące ws—auni—i zagos”odarowania dziaJe— budow-

lanych: 

a) max.% zabudowanej - 70,  

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 20, 

5) wyso—o`ć budyn—ów z zastrzeweniem ”—t 6: 
a) podstawowych i towarzyszących do 3 kon-

dygnacji nadziemnych, 

b) pomocniczych i gospodarczych ｦ 1 kondy-

gnacja nadziemna, 

6) dla budyn—ów ”oJowonych w strefie ochrony 
—onserwators—ie– i budyn—ów zabyt—owych obo-

wiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte w 
rozdziale 6, 

7) na terenie 5PU nalewy zachować warto`cio-

we egzemplarze drzew. 

 

§ 43Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy tech-

niczno - produkcyjnej oznaczony na rysunku zmia-

ny planu symbolem UR.  

2. Teren, o —tórym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od obie—ty usJug rzemiosJa i miesz—ania wJa-

`cicieli za—Jadów, z nastę”u–ącymi do”uszczeniami 

i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się uzu”eJnia–ąco lub alternatywnie: 

a) usJugi techniczne,  
b) s—Jady, w tym handel hurtowy, 
2) wy—lucza się dziaJalno`ć ”owodu–ącą uciąw-

liwo`ci wy—lucza–ące lo—alizac–ę obie—tów z ”o-

mieszczeniami ”rzeznaczonymi na staJy ”obyt 
ludzi. 

3. Miesz—ania, o —tórych mowa w ustŁ 2, mow-
na realizować –a—o wydzielony lo—al w budyn—u 
”odstawowym lub towarzyszącym, lub w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

4. Dla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ący s”osób zabudowy i zagos”odaro-

wania: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ące– ulicy, 
2) w granicach terenu nalewy: 
a) urządzić ”ar—ing z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29,  
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
3) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenów za—Jadów: 
a) max.% zabudowanej - 60, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 15, 

4) wyso—o`ć budyn—ów ”odstawowych, towa-

rzyszących i miesz—alnych: 
a) do dwóch —ondygnac–i nadziemnych z mow-

liwo`cią trzecie– w ”oddaszu, lecz nie więce– niw 
11 m, licząc od naturalnego ”oziomu terenu ”rzy 
gJównym we–`ciu do budyn—u do szczytu dachu, 

b) pomocniczych i gospodarczych ｦ 1 kondy-

gnacja nadziemna. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej 
 

§ 44Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowe– oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolami 1UP, 2UP, 3UP, 4UP, 5UP, 6UP, 7UP, 

8UP, 9UP.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne– z nastę-
”u–ącymi zaleceniami, do”uszczeniami i ogranicze-

niami: 

1) zaleca się na terenach 1UP, 2UP i 3UP usJugi 
centrotwórcze, 

2) do”uszcza się: 
a) usJugi bytowe, 
b) usJugi rzemiosJa z wy—luczeniem usJug tech-

nicznych, 
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c) obiekty zamieszkania zbiorowego - hotele, 

motele, domy wyciecz—owe, schronis—a mJodzie-

wowe,  
d) usJugi sJuwące obsJudze firm, 
e) miesz—ania wJa`cicieli firm lub sJuwbowe wy-

dzielone w budynkach podstawowych; 

3) wy—lucza się: 
a) dziaJalno`ć gos”odarczą wymaga–ącą s”o-

rządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko, 

b) usJugi o`wiaty, –e`li nie są zachowane wy-

magane standardy a—ustyczne –a— dla terenów UOŁ 
3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic  
z nastę”u–ącymi ograniczeniami: 

a) z planowanej ulicy 3KDZ na teren 6 UP mow-
liwa budowa nie więce– niw 1 z–azdu,  

b) nowe w–azdy z ulicy WoJczyLs—ie– mowliwe 
za zgodą zarządcy drogi, 

c) wy—lucza się nowe z–azdy z ulicy O”ols—ie– 
(1KDGp) i Katowickiej,  

2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenów z wy–ątkiem 

terenu 6UP; 

3) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–o-

wych zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi  
w § 29; do”uszcza się mnie–szą ilo`ć mie–sc ”ar-

—ingowych, –e`li za”ewniona –est mowliwo`ć ”ar-

—owania na terenach sąsiednich zgodnie z ustalo-

nymi ws—auni—ami,  
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
c)  ”omiędzy linią rozgranicza–ącą ulicy i linią 

zabudowy urządzić atra—cy–ne ”rzestrzenie o cha-

ra—terze ”ublicznym (ogólnodostę”ne) z Jadną na-

wierzchnią utwardzoną, zielenią ozdobną oraz de-

—oracy–ną maJą archite—turą; ustalenie nie dotyczy 

terenów 5UP i 9UP; 
4) –e`li ustalenia w ustŁ 4 nie stanowią inaczej, 

obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”odaro-

wania dziaJe— budowlanych: 
a) maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i - 75, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 15, 

5) na terenach 1UP, 6PU i 7PU architektura 

nowe– zabudowy ”owinna mieć chara—ter `ród-

miejski (reprezentacyjny), 

6) dla budyn—ów ”oJowonych w strefach ochro-

ny —onserwators—ie– i budyn—ów zabyt—owych 

obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte 
w rozdziale 6. 

4. Śla ”oszczególnych terenów ustala się na-

stę”u–ące dodat—owe zasady zabudowy i zagos”o-

darowania terenów: 
1) tereny 1 UP: 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 4 —ondygnac–i nad-

ziemnych, 

b) dachy ”Jas—ie lub ”o`rednie, 

c) wymagany wysoki standard architektury  

i zagos”odarowania terenów,  
2) tereny 2 UP - istnie–ące budyn—i do zacho-

wania, wy—lucza się ich rozbudowę,  
3) teren 3UP ｦ istnie–ący budyne— do zachowa-

nia, roboty budowlane ”rzy budyn—u mowliwe 
zgodnie z ”rze”isami § 25 ustŁ 2 pkt 3 i ust. 3, 

4) teren 4 UP: 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 2 —ondygnac–i nad-

ziemnych z mowliwo`cią trzecie– w ”oddaszu, 

b) dachy wysokie,  

5) teren 5 UP: 

a) istnie–ący budyne— do zachowania, wy—lucza 
się lo—alizac–ę nowych budyn—ów z zastrzeweniem 

lit. b, 

b) mowliwa lo—alizac–a –ednego budyn—u ”omocni-

czego w miejscu wydzielonym na rysunku zmiany 

”lanu nie”rze—raczalną linią zabudowy, ”arterowego, 

o powierzchni zabudowy do 100 m2 i starannej ar-

chite—turze nawiązu–ące– do archite—tury istnie–ącego 
budynku podstawowego; do”uszcza się lo—alizac–ę 
w granicy dziaJ—i, 

c) utwardzenie ”owierzchni gruntu mowliwe wy-

Jącznie w celu za”ewnienia niezbędne– ilo`ci mie–sc 
parkingowych, pod warunkiem zastosowania 

drobnowymiarowych elementów ”osadzkowych 

(zalecane elementy awurowe), oraz zachowania 

istnie–ących drzew,  
6) tereny 6 UP i 7UP: 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 4 —ondygnac–i nad-

ziemnych, 

b) dachy ”Jas—ie lub ”o`rednie, 
c) obowiązu–ą od”owiednio ograniczenia wyni-

—a–ące z ”oJowenia terenu w strefie ochrony —ra–o-

brazu kulturowego o—re`lone w § 18 ustŁ 2; 
7) teren 8 UP ｦ mowliwa rozbudowa istnie–ące-

go budynku, w tym nadbudowa do 3 kondygnacji 

nadziemnych, 

8) teren 9UP ｦ istnie–ące budyn—i do zachowa-

nia, wy—lucza się nadbudowęŁ 
 

§ 45Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJugowe– 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1UKr, 

2UKr, 3UKr.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 
się ”od obie—ty —o`cielne, w tym tereny 1UKr ｦ pod 

—o`cioJy, teren 2UKr ”od —o`cióJ z ”lebanią oraz 
budynkiem pomocniczym i gospodarczym, 3UKr  

ｦ pod obiekt zamieszkania zbiorowego. 

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) wy—lucza się ”odziaJy ”arcelacyjne, 

2) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic 
istnie–ącymi z–azdami, 

3) dla budyn—ów zabyt—owych obowiązu–ą od-

”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte w rozdziale 6. 

4. Śla terenów 2 UKr i 3UKr ustala się 
dodatkowo: 
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1) mowliwa rozbudowa i uzu”eJnianie istnie–ącej 

zabudowy oraz trwaJe utwardzanie ”owierzchni 

gruntu wyJącznie w czę`ci terenu wydzielonej na 

rysun—u zmiany ”lanu nie”rze—raczalną linią zabu-

dowy,  

2) dla terenu 2UKr obowiązu–ą od”owiednio 
ograniczenia wyni—a–ące z ”oJowenia terenu: 

a) w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 

o—re`lone w § 18 ustŁ 2, 
b) na obszarze zabytkowego parku miejskiego 

o—re`lone w § 25 ustŁ 2 pkt 2. 

 

§ 46Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-

lami 1UO i 2UO.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty o`wiaty ｦ sz—oJy (1UO)  
i przedszkole (2UO), z dopuszczeniem: 

1) towarzyszących obie—tów s”ortowych, 
2) internatów ”rzysz—olnych, 
3) miesz—aL sJuwbowych w budyn—ach ”odsta-

wowych, 

4) garawy sJuwących uwyt—owni—om miesz—aL,  
o —tórych mowa w ”—t 3Ł 

3. Dla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic 
istnie–ącymi z–azdami, 

2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenów, 
3) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29,  
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
4) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania dziaJek budowlanych: 

a) maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i - 40, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej - 40; 

5)  wy—lucza się nadbudowę istnie–ących bu-

dyn—ów, wyso—o`ć nowe– zabudowy (uzu”eJnia–ą-
ce–) nie mowe ”rze—roczyć wyso—o`ci zabudowy 
istnie–ące–, 

6) architektura zabudowy uzu”eJnia–ące– ”owin-

na chara—terem nawiązywać do archite—tury istnie-

–ących budyn—ów ”odstawowych,  
7) garawe, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”—t 4, 

mowna realizować wyJącznie –a—o –eden budyne— 
na —awdym terenie, z od”owiednią ilo`cią mie–sc 
postojowych lub bo—sów,  

8) dla budyn—ów ”oJowonych w strefach ochro-

ny —onserwators—ie– i budyn—ów zabyt—owych 

obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte 
w rozdziale 6, 

9) dla terenu ”oJowonego strefie ochrony —ra–o-

brazu —ulturowego obowiązu–ą od”owiednio ”rze-

”isy ogólne okre`lone w § 18 ustŁ 2Ł 
 

§ 47Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowe– oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolami 1UZ i 2UZ.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
”rzeznacza się ”od sz”itale z nastę”u–ącymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) usJugi towarzyszące, t–Ł usJugi sJuwące obsJu-

dze ”racowni—ów i ”ac–entów, 
b) usJugi administracy–ne związane ze sJuwbą 

zdrowia, 

c) na terenie 2UZ - miesz—ania sJuwbowe w lo-

kalach wydzielonych w budynkach towarzyszą-
cych o powierzchni uwyt—owe– nie”rze—racza–ące– 
25 % ”owierzchni uwyt—owe– tych budyn—ów.  

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic 
istnie–ącymi z–azdami, 

2) wy—lucza się ”arcelac–ę terenu 1 UZ, 

3) w granicach terenów nalewy urządzić ”ar—in-

gi z ilo`cią mie–sc ”ar—ingowych zgodnie ze 
ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29, 

4) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania dziaJe— budowlanych: 
a) maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i - 40, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej - 40; 

5) obowiązu–ą od”owiednio ograniczenia wyni-

—a–ące z ”oJowenia terenów w strefie ochrony —ra-

–obrazu —ulturowego o—re`lone w § 18 ustŁ 2Ł 
4. Śla terenów ustala się nastę”u–ące dodat-

kowe zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) teren 1 UZ ｦ dla budynku zabytkowego 

obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte 
w rozdziale 6, 

2) teren 2UZ: 

a) do”uszcza się rozbudowę i uzu”eJnianie ist-

nie–ące– zabudowy z zachowaniem nie”rze—raczal-

ne– linii zabudowy o—re`lone– na rysun—u zmiany 
planu, 

b) architektura zabudowy uzu”eJnia–ące– ”owin-

na chara—terem nawiązywać do archite—tury istnie-

–ących budyn—ów ”odstawowych,  
c) wyso—o`ć zabudowy do 4 —ondygnac–iŁ 
 

§ 48Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowe– oznaczone na rysun—u zmiany ”lanu 
symbolami 1UH, 2UH. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty usJug handlu z do”uszczeniem 
usJug bytowych i gastronomicznych. 

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic 
istnie–ącymi z–azdami, 

2) w granicach terenów nalewy: 
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a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29,  
b) ”omiędzy linią rozgranicza–ącą ulicy i linią za-

budowy urządzić atra—cy–ną ”rzestrzeL o chara—te-

rze ”ublicznym (ogólnodostę”ne) z Jadną na-

wierzchnią utwardzoną, zielenią ozdobną oraz de-

—oracy–ną maJą archite—turą, 
3) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenu: 

a) maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 50, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 15, 

4) wyso—o`ć zabudowy: 
a) teren 1UH ｦ jedna kondygnacja, 

b) teren 2UH - –edna —ondygnac–a z mowliwo-

`cią drugie– w ”oddaszu uwytkowym. 

 

§ 49Ł1Ł Wyznacza się tereny s”ortu i re—reac–i 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 

1US, 2US, 3US, 4US, 5US(ZL), 6US, 7US(MNW). 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
”rzeznacza się ”od budyn—i i urządzenia s”ortu  
i rekreacji, z dopuszczeniem: 

1) towarzyszących usJug gastronomicznych, 
handlowych i innych usJug uwyteczno`ci ”ublicznej 

sJuwących obsJudze uwyt—owni—ów obie—tów (by-

towych, medycznych itp.), 

2)  miesz—aL sJuwbowych w lo—alach wydzielo-

nych w budynkach podstawowych, 

3) na terenie 3US - kompleksu hotelowego, 

4) ”rze—sztaJcenia terenu 7US na teren MNWŁ 
3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących i ”la-

nowanych ulic, 

2) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29,  
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
3) istnie–ące obie—ty s”ortowe i budyn—i towa-

rzyszące do zachowania z zastrzeweniem ustŁ 4 

pkt 4 lit. b, 

4) wyso—o`ć nowe– zabudowy do trzech —on-

dygnac–i nadziemnych z wy–ąt—iem: 

a) terenu 3PU, gdzie do”uszcza się budyne— ho-

telowy do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) terenu 7US(MNW), gdzie do”uszcza się dwie 
—ondygnac–e z zastrzeweniem ustŁ 4 ”—t 4 litŁ dŁ 

4. Śla ”oszczególnych terenów ustala się na-

stę”u–ące dodat—owe zasady zabudowy i zagospo-

darowania terenów: 
1) tereny 2US, 4US: 

a) mowliwa lo—alizac–a budyn—ów ”rzy zacho-

waniu nastę”u–ących ws—auni—ów urbanistycz-

nych: 

- maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 15%, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

                                                        ｦ 60%, 

b) do”uszcza się ｦ w razie potrzeby ｦ wJącze-

nie czę`ci terenu 4US do terenu 3US, 
2) teren 3US: 

a) ustala się nastę”u–ących ws—auni—i urbani-

styczne: 

- maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 50%, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

                                                        ｦ 20%, 

b) do”uszcza się ｦ w razie potrzeby ｦ wJącze-

nie do terenu 3US czę`ci terenu 4US, 
3) teren 5US(ZL): 

a) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów towa-

rzyszących obie—towi s”ortowemu na ”rzylegJym 
terenie 1US przy zachowaniu nastę”u–ących 
ws—auni—ów urbanistycznych: 

- maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 15%, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

                                                        ｦ 75%, 

b) na ”owierzchni biologicznie czynne– nalewy 
zachować i utrzymywać zieleL o chara—terze le-

`nym, 
4) teren 6 US ｦ wy—lucza się lo—alizac–ę no-

wych budyn—ów, 
5) teren 7 US(MNW): 

a) wjazd z ulicy Strzeleckiej w miejscu istnieją-
cego pawilonu handlowego przeznaczonego do 

rozbiórki, 

b) do”uszcza się rea—tywac–ę istnie–ące– strzel-

nicy wyJącznie w ”rzy”ad—u, –e`li ra”ort oddziaJy-

wania na `rodowis—o wy—awe, we istnie–ące waJy 
ziemne oraz ewentualne dodatkowe zabezpiecze-

nia a—ustyczne gwarantu–ą zachowanie wymaga-

nych standardów a—ustycznych na ”rzylegJych 
terenach 2MN, 

c) dla zabudowy sportowej ustala się ws—auniki 

urbanistyczne –a— dla terenów 2US,  
d) w ”rzy”ad—u ”rze—sztaJcenia terenu na MNW 

stosu–e się ”rze”isy w za—resie ”rzeznaczenia te-

renu –a— dla terenów MWN (§ 55 ustŁ 2), z mowli-
wo`cią ”ozostawienia fun—c–i usJugowe– istnie–ą-
cego budynku zabytkowego; realizacja zabudowy 

miesz—aniowe– wyJącznie w ramach –ednego 
”rzedsięwzięcia inwestycy–nego obe–mu–ącego caJy 
teren; do”uszcza się ”arcelac–ę terenu na dziaJ—i 
budowlane nie wcze`nie– niw ”o zrealizowaniu in-

frastruktury drogowej i technicznej oraz budynków 
co na–mnie– do stanu surowego zam—niętego; za-

sady zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak 

dla terenów 2MNW (§ 55 ustŁ 4)Ł 
 

§ 50Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugo-

wej oznaczony na rysunku zmiany planu symbo-

lem UT. 

2. Teren, o —tórym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza 

się ”od obie—ty usJug turystycznych i wy”oczyn-

—u, w tym obie—ty usJug noclegowych, gastrono-

micznych i inne związane z wy”oczyn—iem i re—re-
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ac–ą, z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ogranicze-

niami:  

1) do”uszcza się: 
a) usJugi handlu sJuwące obsJudze turystów, 
b) obie—ty i urządzenia s”ortowe, 
c) zabudowę letnis—ową, 
d) miesz—ania sJuwbowe dla ”ersonelu nad-

zorczego w lokalach wydzielonych w budynkach 

podstawowych,  

2) zagospodarowanie i zabudowa terenu zgod-

nie z ustaleniami zmiany ”lanu mowliwe ”o wye—s-

ploatowaniu lub anulowaniu udokumentowanego 

zJowa ”ias—u ｭKluczbor— ｦ źbiorni—ｬŁ 
3. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z ”lanowane– drogi 
7KDD, 

2) mowliwa ”arcelac–a terenu w o”arciu o pro-

–e—t zagos”odarowania obe–mu–ący caJy teren, 
3) w granicach dziaJe— budowlanych nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–o-

wych zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w  
§ 29; do”uszcza się mnie–szą ilo`ć mie–sc ”ar—in-

gowych w przypadku realizacji w granicach terenu 

”ar—ingów ”ublicznych (ogólnodostę”nych), za-

”ewnia–ących mowliwo`ć ”ar—owania zgodnie  
z ustalonymi wskaunikami,  

b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  

4) wyso—o`ć zabudowy: 
a) budyn—i usJugowe - do dwóch —ondygnac–i, 
b) domki letniskowe - do 1,5 kondygnacji, 

c) budynki pomocnicze ｦ jedna kondygnacja, 

5) dachy wyso—ie; do”uszcza się dachy ”Jas—ie  
w ”arterowych budyn—ach usJugowych o chara—te-

rze pawilonowym oraz w budynkach pomocniczych, 

6) architektura i zagospodarowanie terenu po-

winny być ”od”orząd—owane względom —ra–obra-

zowym, w związ—u z czym wymagane zaJączenie 
do ”ro–e—tów budowlanych u–ęć wido—owych ”la-

nowane– zabudowy dla udo—umentowania s”eJnie-

nia tego wymogu.  

 

§ 51Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-

lem 1UKS, 2UKS. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty usJug motoryzacy–nych, z na-

stę”u–ącymi dopuszczeniami i ograniczeniami:  

1) do”uszcza się towarzyszące usJugi handlu  
i gastronomii sJuwące obsJudze —lientów stac–i, 

2) wy—lucza się: 
a) mieszkania, 

b) na terenie 2UKS ｦ stac–ę ”aliwŁ 
3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ący s”osób zabudowy i zago-

spodarowania: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic 
istnie–ącymi z–azdami,  

2) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi zgodnie ze ws—auni—ami 

o—re`lonymi w § 29, 
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
3) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenów za—Jadów i —sztaJtowania za-

budowy: 

a) max.% zabudowanej - 30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 10, 

c) wyso—o`ć budyn—ów 1 kondygnacja nad-

ziemna. 

4. Dla stacji paliw wymagane zastosowanie 

rozwiązaL technicznych izolac–i zbiorni—ów ”aliw 
”Jynnych za”ewnia–ących ”eJną ochronę ”rzed 
zanieczyszczeniem wód ”odziemnych. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 52Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

kaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MW, 2MW, 3MW, 4MW. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1 ”rzezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową wielorodzin-

ną, z nastę”u–ącymi do”uszczeniami i ogranicze-

niami: 

1) do”uszcza się: 
a) zachowanie istnie–ących budyn—ów –ednoro-

dzinnych, 

b) garawe bo—sowe dla samochodów osobo-

wych na potrzeby miesz—aLców terenu, na —tórym 

są lo—alizowane z wyJączeniem terenu 4MW, 
c) usJugi uwyteczno`ć ”ubliczne– i bytowe  

w ”arterach budyn—ów ”oJowonych bez”o`rednio 
przy ulicy; 

2) wy—lucza się garawe ”o–edyncze i tymczaso-

we, oraz budyn—i gos”odarcze z zastrzeweniem 

ust. 3 pkt 10. 

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala nastę”u–ące zasady zagos”odarowania tere-

nu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących i ”la-

nowanych ulic, z za—azem nowych z–azdów z ulic 
1KŚG”, KŚź oraz ulicy WoJczyLs—ie– i Katowickiej, 

2) mowliwa ”arcelac–a terenów 2MW (z zacho-

waniem warun—ów o—re`lonych w § 10),  
3) wy—lucza się ”arcelac–ę ”ozostaJych terenów,  
4) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi z ilo`cią mie–sc ”osto–owych 

zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29, wlicza-

–ąc mie–sca w garawach sJuwących miesz—aLcom 
terenu, 

b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
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c) urządzić tereny zielone o fun—c–i wy”oczyn-

kowo - rekreacyjnej oraz zieleni ozdobnej na 

wszystkich powierzchniach nieutwardzonych, 

5) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenów: 
- max.% powierzchni zabudowanej terenu - 40, 

- min. % powierzchni biologicznie czynnej te-

renu ｦ 40, 

6) w ”rzy”ad—ach uzasadnionych istnie–ącym 
zainwestowaniem do”uszcza się niwszy minimalny 
% powierzchni biologicznie czynnej, lecz nie mniej 

niw 20%,  
7) istnie–ące budyn—i miesz—alne do zachowa-

nia; wy—lucza się rozbudowę budyn—ów miesz—al-

nych oraz lo—alizac–ę nowych budyn—ów z zastrze-

weniem ”—t 10 oraz ust. 4,  

8) wymagane u”orząd—owanie zagos”odarowania 

terenów z rozbiór—ą sz”ecących budyn—ów i dobu-

dówe— gos”odarczych oraz blaszanych garawy,  
9) do”uszcza się ”rzebudowę, odbudowę lub 

wymianę ze zmianą lo—alizac–i, istnie–ących budyn-

—ów gos”odarczych ”rzy zachowaniu odpowied-

nich ws—auni—ów ”owierzchni biologicznie czynne– 
ustalonych w ust. 3 pkt 5 i 6,  

10) garawe o, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”—t 1 
lit. b, mowna realizować wyJącznie w formie –edno-

rodnych archite—tonicznie zes”oJów starannie wy-

—oLczonych trwaJymi materiaJami, ”rzy zachowa-

niu ustalonych w ”—t 5 i 6 ws—auni—ów urbani-

stycznych, 

11) dla terenów ”oJowonych w strefach ochro-

ny —onserwators—ie– i budyn—ów zabyt—owych 
obowiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte 
w rozdziale 6. 

4. Śla ”oszczególnych terenów ustala się na-

stę”u–ące dodat—owe ”rzeznaczenia oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) na terenach 2MW do”uszcza się lo—alizac–ę 
po jednym nowym budynku mieszkalnym na zasa-

dzie —ontynuac–i istnie–ące– zabudowy; wyso—o`ć  
i geometria dachów –a— w istnie–ących budynkach 

mieszkalnych; 

2) na terenie 3MW do”uszcza się rozbiór—ę ist-

nie–ących budyn—ów miesz—alnych niebędących 
zabytkami; zaleca się —om”le—sową rewitalizac–ę 
caJego terenuŁ  

 

§ 53Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

—aniowe– wielorodzinne– z usJugami oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1MWU, 2MWU, 

3MWU(MN), 4MWU, 5MWU, 6MWU, 7MWU.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową wielorodzin-

ną oraz centrotwórcze usJugi uwyteczno`ci ”u-

blicznej, w tym budynki mieszkalne wielorodzinne, 

budyn—i usJugowe, oraz budyn—i miesz—alno - 

usJugowe o dowolne– ilo`ci miesz—aL, z nastę”u–ą-
cymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 

a) usJugi bytowe, 
b) usJugi rzemiosJa z wy—luczeniem usJug tech-

nicznych, 

c) obiekty zamieszkania zbiorowego - hotele, 

domy wyciecz—owe, schronis—a mJodziewowe, 
schroniska, internaty,  

d) garawe bo—sowe na ”otrzeby miesz—aLców 
terenu, na —tórym są lo—alizowane, 

e) na terenie 3MNU ｦ zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną, 

2) wy—lucza się: 
a) dziaJalno`ć gos”odarczą wymaga–ącą s”o-

rządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko, 

b) parterowe pawilony handlowe, 

c) garawe ”o–edyncze i tymczasowe, oraz bu-

dyn—i gos”odarcze, –e`li ustalenia szczegóJowe dla 
”oszczególnych terenów nie stanowią inacze–Ł 

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala nastę”u–ące zasady zagos”odarowania tere-

nu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z istnie–ących ulic; 
2) do”uszcza się ”arcelac–ę terenów 3MWU  

i 4MWU na warun—ach o—re`lonych w ustŁ 4 ”—t 2 
lit. c, d,  

3) wy—lucza się ”arcelac–ę terenów 1 MWU, 
2MWU, 5MWU, 6MWU i 7MWU,  

4) w granicach terenów nalewy: 
a) urządzić ”ar—ingi zgodnie ze ws—auni—ami 

o—re`lonymi w § 29, wlicza–ąc mie–sca w garawach 
sJuwących miesz—aLcom terenu; do”uszcza się 
mnie–szą ilo`ć mie–sc ”ar—ingowych, –e`li za”ew-

niona –est mowliwo`ć ”ar—owania na terenach są-
siednich zgodnie z ustalonymi ws—auni—ami, do-

”uszczenie nie dotyczy terenów 3MWU i 4MWU, 
b) za”ewnić do–azdy do obie—tów budowla-

nych, w tym do–azdy ”owarowe, zgodnie z wyma-

ganiami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych,  
c) urządzić tereny zielone o funkcji wypoczyn-

kowo - rekreacyjnej oraz zieleni ozdobnej na 

wszystkich powierzchniach nieutwardzonych, 

5) obowiązu–ą nastę”u–ące ws—auni—i zagos”o-

darowania terenów: 
a) dla terenów 1 MWU, 2MWUi 5MWU, 7MWU: 
- min. % powierzchni biologicznie czynnej te-

renu ｦ 15, 

b) dla terenów 3MWU i 4MWU: 
- max.% powierzchni zabudowanej terenu - 40, 

- min. % powierzchni biologicznie czynnej te-

renu - 40, 

c) dla terenu 6MWU: 

- max.% powierzchni zabudowanej terenu - 50, 

- min. % powierzchni biologicznie czynnej te-

renu - 25, 

6) garawe o, o —tórych mowa w ust. 2 pkt 1  

lit. d, mowna realizować wyJącznie w formie –edno-

rodnych archite—tonicznie zes”oJów starannie wy-

—oLczonych trwaJymi materiaJami, ”rzy zachowa-

niu wymaganych ws—auni—ów urbanistycznych, 
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7) dla terenów ”oJowonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej i budyn—ów zabyt—owych obo-

wiązu–ą od”owiednio ”rze”isy ogólne zawarte  
w rozdziale 6, 

4. Śla ”oszczególnych terenów ustala się na-

stę”u–ące dodat—owe zasady zabudowy i zagos”o-

darowania terenów: 
1) tereny 1 MWU, 2MWU: 

a) istnie–ące budyn—i do zachowania z za—azem 
rozbudowy,  

b) do”uszcza się uzu”eJnianie ciągów zabudo-

wy na zasadzie —ontynuac–i istnie–ącego u—Jadu 
zabudowy oraz lo—alizac–ę budyn—ów gos”odar-

czych i garawy realizowanych –a—o zes”oJy -  

w o”arciu o —once”c–ę zagos”odarowania obe–mu-

–ącą caJy teren, ”rzy zachowaniu odpowiednich 

ws—auni—ów urbanistycznych ustalonych w ust. 3, 

c) wymagane u”orząd—owanie zagos”odarowania 

terenów z rozbiór—ą sz”ecących budyn—ów i dobu-

dówe— gos”odarczych oraz blaszanych garawy, 
d) na terenach 2 MWU wymagana rewitalizacja 

caJych —wartaJów zabudowy, 

2) tereny 3MWU i 4 MWU: 

a) wyso—o`ć budyn—ów na terenie 3MWU - do 

trzech kondygnacji nadziemnych, na terenie 

4MWU ｦ do czterech kondygnacji, 

b) w granicach —awdego terenu obowiązu–e ten 
sam rodzaj dachu, 

c) do”uszcza się ”arcelac–ę oraz eta”ową zabu-

dowę terenów wyJącznie w o”arciu o —oncepc–ę 
zagos”odarowania caJego terenu; w ”rzy”adku 

terenów obe–mu–ących więce– niw –edną nierucho-

mo`ć —once”c–a mowe być ograniczona do u—Jadu 
komunikacyjnego oraz ｦ w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ ”odziaJu na dziaJ—i 
budowlane i obowiązu–ące linie zabudowy, 

d) na terenach 3MWU zabudowa mieszkaniowa 

–ednorodzinna mowe za–mować nie więce– niw 50% 
powierzchni ”oszczególnych terenów i mowe być 
realizowana na ”oszczególnych terenach wyJącz-

nie po zrealizowaniu infrastruktury drogowej  

i technicznej na podstawie koncepcji zagospoda-

rowania terenu, o —tóre– mowa w litŁ c; w ”rzy-

”ad—u te– zabudowy do”uszcza się ”arcelac–ę te-

renu na dziaJ—i budowlane na ”odstawie wwŁ —on-

ce”c–i; dla czę`ci terenów wydzielonych ”od zabu-

dowę miesz—aniową –ednorodzinną obowiązuje 

ws—auni— intensywno`ci zabudowy w granicach 

0,3 ｦ 0,6; zabudowę mowna realizować w formie 
szeregowe–, bliuniacze– i wolnosto–ące– z garawami 
wyJącznie wbudowanymi lub dobudowanymi do 

budyn—ów miesz—alnych; dla tych czę`ci terenów 
stosu–e się od”owiednio ”rze”is § 54 ustŁ 2 ”—t 2 
oraz ust. 3 pkt 6, 7, 8 i ust. 4 pkt 3 lit. a, b, c, d, e, 

3) teren 5 MWU ｦ istnie–ące budyn—i do za-

chowania; w zagos”odarowaniu terenu nalewy 
za”ewnić do–azd do wszyst—ich budyn—ów zgodnie 

z obowiązu–ącymi warun—ami technicznymi oraz 

wymaganiami w za—resie ochrony ”rzeciw”owaro-

wej, 

4) teren 6 MWU ｦ wszelkie roboty budowlane 

”rzy budyn—u w”isanym do re–estru zabyt—ów 
wo–ewództwa o”ols—iego - zgodnie z warunkiem 

o—re`lonym w § 25 ustŁ 3Ł 
 

§ 54Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 

5 MN, 6MN. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną w formie wolnosto–ące– i bliuniacze–, z nastę”u-

–ącymi ograniczeniami i do”uszczeniami: 
1) nową zabudowę na terenach ”ro–e—towa-

nych mowna realizować ”o wybudowaniu ulic  
i infrastruktury technicznej,  

2) ”oza fun—c–ą miesz—aniową, na terenach ist-

nie–ące– i ”lanowane– zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinne– do”uszcza się wyJącznie dziaJalno`ć 
w lo—alach uwyt—owych wydzielonych zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi, obe–mu–ącą wy—onywanie 

wolnych zawodów, usJugi uwyteczno`ci ”ublicznej, 

usJugi bytowe oraz usJugi rzemiosJa z wyJączeniem 
usJug technicznych, bez mowliwo`ci urządzeL tere-

nowych sJuwących wy—onywane– dziaJalno`ci go-

s”odarcze–, ta—ich –a— wiaty gos”odarcze, s—Jado-

wis—a it”Ł, chyba we ustalenia dla ”oszczególnych 
terenów w ustŁ 4 stanowią inaczej, 

3) niezabudowane czę`ci dziaJe— ”rzeznacza się 
pod ogrody przydomowe.  

3. Dla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) w–azdy na dziaJ—i bez”o`rednio z istnie–ących 

i ”lanowanych ulic lub dróg wewnętrznych wy-

dzielonych na rysunku zmiany planu, z wy–ątkiem 

terenów 3MN i 5MN, gdzie do”uszcza się wydzie-

lanie nowych dziaJe— budowlanych w drugiej linii 

zabudowy wraz z wJasnym do–azdem o szero—o`ć 
nie mnie–sze– niw 5 m, 

2) nowe dziaJ—i budowlane mowna wydzielać 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub zgodnie  

z niwe– ”odanymi zasadami, ”rzy–mu–ąc s”osób 
podziaJu ”rzedstawiony na rysun—u zmiany ”lanu 
–a—o generalną zasadę ”odziaJu, 

3) dla nowych dziaJe— budowlanych ustala się 
”owierzchnię: 

a) 700 ｦ 1400 m2ｦ dla budyn—ów wolnosto–ą-
cych, 

b) 500 ｦ 1000 m2 dla segmentu w zabudowie 

bliuniacze–, 
4) szero—o`ć frontów nowych dziaJe— budowla-

nych: 

a) 18 ｦ 30 m ｦ dla dziaJe— z budyn—iem wolno-

stojącym,  

b) 9 ｦ 18 m ｦ dla dziaJe— z budyn—iem w zabu-

dowie bliuniacze–, 
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”rzy czym w –ednym ciągu zabudowy równice 
szero—o`ci frontów dziaJe—, z wy–ąt—iem dziaJe— 
s—ra–nych, nie mogą ”rze—raczać 20%,  

5) przy lokalizowaniu nowej zabudowy oraz roz-

budowie i uzu”eJnianiu zabudowy istnie–ące– obowią-
zu–e linia zabudowy o—re`lona na rysun—u zmiany 
planu, a w przypadku jej braku, linia stanowiąca 
”rzedJuwenie linii zabudowy –ednego z budyn—ów 
sąsiednich, 

6) na dziaJ—ach z równolegJymi granicami bocz-

nymi, budyn—i nalewy sytuować `cianami bocznymi 
równolegle do tych granic, na dziaJ—ach o nieregu-

larnym —sztaJcie budyn—i nalewy sytuować –a— –e-

den z budyn—ów sąsiednich,  
7) teren ”omiędzy linią rozgranicza–ącą a linią 

zabudowy, ”oza niezbędnymi do–`ciami i do–azda-

mi, przeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobne–, 
8) w granicach dziaJe— z nalewy ”rzewidzieć 

mie–sca ”osto–owe dla samochodów osobowych 
zgodnie ze ws—auni—ami o—re`lonymi w § 29, wli-

cza–ąc mie–sca garawowe, 
9) obowiązu–ą od”owiednio nastę”u–ące ws—auni-

—i zagos”odarowania dziaJe— dla zabudowy wolno-

stojące–łbliuniacze–: 
a) max. % zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i 
                                                      ｦ 25/30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej  

                                                      ｦ 55/50, 

10) do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzy —awdym bu-

dyn—u miesz—alnym wolnosto–ącym i bliuniaczym 
–ednego budyn—u towarzyszącego: gos”odarczego 
lub garawu lub gos”odarczo - garawowego, z na-

stę”u–ącymi warunkami: 

a) powierzchnia zabudowy do 60 m2, 

b) wyso—o`ć ｦ –edna —ondygnac–a, wyso—o`ć 
”omieszczeL do 2,4 m, 

c) poziom posadzki - do 30 cm nad poziomem 

terenu, 

d) archite—tura (dach, wy—oLczenie) nawiązu–ą-
ce do architektury budynku mieszkalnego,  

11) budyn—i, o —tórych mowa w ”—t 10, mogą 
być realizowane –a—o wolnosto–ące lub dobudowa-

ne do budyn—ów miesz—alnych lub –a—o bliuniacze 

z ”odobnym budyn—iem na dziaJce sąsiedniej; do 

”owierzchni tych budyn—ów nie wlicza się ”o-

wierzchni garawy wbudowanych. 

4. Śla ”oszczególnych terenów ustala się na-

stę”u–ące dodat—owe zasady zabudowy i zagos”o-

darowania terenów: 
1) teren 1MN: 

a) istnie–ące budyn—i miesz—alne do zachowa-

nia, 

b) do”uszcza się obie—ty sz—larniowe oraz wiaty 

gospodarcze, 

2) tereny 2MN, 3MN: 

a) istnie–ące budynki mieszkalne do zachowania, 

b) forma archite—toniczna nowych budyn—ów 
miesz—alnych oraz budyn—ów rozbudowywanych 

nie mowe istotnie odbiegać od formy budyn—ów 
sąsiednich, w szczególno`ci nalewy zachować ta—ą 
samą geometrię dachu i ta—i sam —ierune— gJównej 

—alenicy dachu a równice szero—o`ci elewac–i fron-

towe– i wyso—o`ci dolne– —rawędzi dachu nie mogą 
prze—raczać 20%, 

c)  na terenach 3MN do”uszcza się lo—alizac–ę 
budyn—ów miesz—alnych w drugie– linii zabudowy, 
”rzy czym wydzielanie dziaJe— w drugie– linii zabu-

dowy mowliwe –est wyJącznie w ”rzy”ad—u za”ew-

nienia dojazdu, o —tórym mowa w ustŁ 3 ”—t 1;  
w tym ”rzy”ad—u budyn—iem sąsiednim, o —tórym 
mowa w litŁ b, –est budyne— na dziaJce ”rzylegJe–, 

3) tereny 4MN, 5MN, 6MN: 

a) wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych - jedna 

kondygnac–a nadziemna z mowliwo`cią drugie– w 
poddaszu, 

b) szero—o`ć elewac–i frontowych budyn—ów 
mieszkalnych: 

- wolnosto–ących ｦ 12 m ± 20%, 
- segmentów w zabudowie bliuniacze– 9 m  

± 20%, 
c) dachy wysokie dwu lub wielospadowe, kie-

rune— gJówne– —alenicy dachu równolegJy do `cia-

ny frontowe– budyn—u, do”uszcza się dachy czte-

rospadowe bez kalenicy, 

d) wyso—o`ć dolne– gJówne– —rawędzi dachu 
3,5 ｦ 4,5 m, mierząc od naturalnego ”oziomu 
terenu ”rzy gJównym we–`ciu do budyn—u (mowli-
we mnie–sze wyso—o`ci nad czę`cią we–`ciową, 
dobudowanym garawem, werandą it”Ł), 

e) do”uszcza się inne rozwiązania archite—to-

niczne, niw ustalono w litŁ a ｦ d, w przypadku ze-

s”oJów obe–mu–ących caJe ciągi zabudowy, reali-
zowanych w s”osób zorganizowany w ramach 

jednego przedsięwzięcia inwestycy–nego, ”rzy 
czym do”uszcza się wyso—o`ć do dwóch —ondy-

gnac–i nadziemnych z mowliwo`cią trzecie– w ”od-

daszu i nie więce– niw 11 m, mierząc od naturalne-

go ”oziomu terenu ”rzy gJównym we–`ciu do bu-

dyn—u do na–wywsze– —alenicy dachu,  
f) na terenach 5MN do”uszcza się lo—alizac–ę 

budyn—ów miesz—alnych w drugie– linii zabudowy, 
”rzy czym wydzielanie dziaJe— w drugie– linii zabu-

dowy mowliwe wyJącznie w ”rzy”ad—u za”ewnie-

nia do–azdu, o —tórym mowa w ustŁ 3 ”—t 1, 
g) realizacja nowej zabudowy na terenie 6MN 

mowliwa –est ”od warun—iem urządzenia zieleni 
izolacyjnej oraz budowy ekranu akustycznego na 

terenie 2 źI, za”ewnia–ących standardy a—ustyczne 

wymagane dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinne–, zgodnie z ustaleniem § 22 ”—t 4Ł 
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§ 55Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczo-

ne na rysunku zmiany planu symbolami 1MNW, 

2MNW. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną iłlub wielorodzinnąŁ Śla ”oszczególnych rodza-

–ów zabudowy stosu–e się od”owiednio przepisy  

§ 52 ustŁ 2 lub § 54 ustŁ 2Ł  
3. Śla terenów 1MNW ustala się nastę”u–ące 

zasady zagos”odarowania terenu i —sztaJtowania 
zabudowy: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

stosu–e się od”owiednio zasady zagos”odarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy jak dla terenów 
2MN i 3MN, o—re`lone w § 54 ustŁ 3, ustŁ 4 ”—t 2, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

stosu–e się od”owiednio zasady zagospodarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy –a— dla terenów 
1MW, o—re`lone w § 52 ustŁ 3. 

4. Śla terenów 2MNW ustala się nastę”u–ące 
zasady zagos”odarowania terenu i —sztaJtowania 
zabudowy: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

stosu–e się od”owiednio zasady zagos”odarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy –a— dla terenów 
4MN, o—re`lone w § 54 ustŁ 3, ustŁ 4 ”—t 3, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

stosu–e się nastę”u–ące zasady zagospodarowania 

terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) ws—auni—i zagos”odarowania terenu: 
- maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 40, 

- powierzchni biologicznie czynnej ｦ 40, 

b) dopuszcza się lo—alizac–ę garawy na ”otrzeby 
miesz—aLców terenu, —tóre mowna realizować wy-

Jącznie w formie –ednorodnych archite—tonicznie 

zes”oJów starannie wy—oLczonych trwaJymi mate-

riaJami, ”rzy zachowaniu wymaganych ws—auni-

—ów urbanistycznych, 

c) wy—lucza się budynki gospodarcze, 

d) wyso—o`ć nowych budyn—ów miesz—alnych 
wielorodzinnych do trzech kondygnacji, 

e) na caJym terenie obowiązu–e ta—i sam rodza– 
dachówŁ  

 

§ 56Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

—aniowe– –ednorodzinne– z usJugami oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami symbolem 

1MNU, 2MNU. 3MNU, 4MNU, 5MNU. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną wolnosto–ącą i usJugi, z nastę”u–ącymi do”usz-

czeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się usJugi: 
a) na terenach 1MNU ｦ usJugi uwyteczno`ci 

”ubliczne–, bytowe, oraz usJugi rzemiosJa z wyJą-
czeniem usJug technicznych i innych usJug z 
”rzedsięwzięciami zliczonymi w ”rze”isach odręb-

nych do mogących znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko,  

b) na terenie 2MNU ｦ usJugi uwyteczno`ci ”u-

bliczne– z wyJączeniem handlu, 
c) na terenach 3MNU - usJugi uwyteczno`ci ”u-

bliczne–, bytowe, oraz usJugi rzemiosJa i usJugi 
techniczne z wyJączeniem dziaJalno`ci gos”odar-

cze– wymaga–ące– s”orządzenia ra”ortu oddziaJy-

wania na `rodowisko, 

d) na terenach 4MNU i 5MNU ｦ usJugi towa-

rzyszące fun—c–i miesz—aniowe–, oraz usJugi rze-

miosJa i usJugi techniczne z wy—luczeniem za—Ja-

dów uciąwliwych, 
2) na –edne– dziaJce budowlane– mowliwa –est lo-

kalizacja: 

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego lub 

b) jednego budynku mieszkano - usJugowego  

z jednym lokalem mieszkalnym i jednym lokalem 

usJugowym o dowolnych proporcjach powierzchni 

tych lokali, lub 

c) jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego i –ednego budyn—u usJugowego, lub 

d) –ednego budyn—u usJugowego 

oraz lo—alizac–a budyn—ów ”omocniczych i go-

spodarczych, 

3) lo—alizac–ę usJug na terenie 2MNU warun—u–e 
się za”ewnieniem do–azdu do drogi ”ubliczne–; - zale-

cany dojazd przez teren 2UZ drogą wewnętrzną 
4KŚW o—re`loną ”ostulatywnie na rysunku zmiany 

planu, 

4) na terenach 1MWU i 2MWU wy—lucza się 
urządzenia terenowe sJuwące wy—onywane– dzia-

Jalno`ci gos”odarcze–, ta—ie –a— wiaty gos”odarcze, 

s—Jadowis—a it”Ł,  
5) na terenie 5MNU do”uszcza się zachowanie 

istnie–ącego budyn—u wielorodzinnego z mowliwo-

`cią remontów i ”rzebudowy, bez ”rawa rozbu-

dowy. 

3. Dla terenów o —tórych mowa w ustŁ 1, usta-

la się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania tere-

nu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) minimalna ”owierzchnia nowych dziaJe— 
”rzeznaczonych ”od zabudowę, o —tóre– mowa  
w ust. 2 pkt 2 lit. b, c, d ｦ 1400 m2, 

2) dla dziaJe— z zabudową, o —tóre– mowa  
w ustŁ 2 ”—t 2 litŁ b, c, d, obowiązu–ą nastę”u–ące 
ws—auni—i zagos”odarowania dziaJe—: 

a) maxŁ% zabudowane– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 40, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej ｦ 40, 

3) ”ozostaJe zasady zabudowy i zagos”odaro-

wania dziaJe—, w tym ”owierzchnie i ws—auni—i dla 
dziaJe— z budyn—ami miesz—alnymi –ednorodzinny-

mi, stosu–e się od”owiednio –a— dla terenów 2MN  
i 3MN (§ 54 ustŁ 3 i ustŁ 4 ”—t 2), z zastrzeweniem 
pkt 4, 

4) wy—lucza się ”arcelac–ę terenu 2MNUŁ 
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RozdziaJ 4 

Tereny zabudowy rolniczej 

 

§ 57Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy zagro-

dowej, oznaczony na rysunku zmiany planu sym-

bolem RM. 

2. Teren, o —tórym mowa, w ustŁ 1, przeznacza 

się ”od budyn—i miesz—alne –ednorodzinne, gos”o-

darcze i inwentars—ie, z nastę”u–ącymi do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów ”rodu—c–i 
ro`linne– ｦ sz—larni i namiotów foliowych, 

2) Jączna obsada budyn—ów inwentars—ich  
w granicach –edne– nieruchomo`ci nie mowe ”rze-

—roczyć 20 ŚJPŁ 
3. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagospodarowania terenu  

i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na bez”o`rednio z ulicy 
2KDD, 

2) wy—lucza się ”odziaJy ”arcelacy–ne, 
3) w granicach terenu nalewy za”ewnić: 
a) mie–sca ”osto–owe dla samochodów osobo-

wych zgodnie ze ws—auni—iem o—re`lonym w § 29, 
wlicza–ąc mie–sca garawowe,  

b) do–azdy do obie—tów budowlanych, w tym 
do–azdy ”owarowe, zgodnie z wymaganiami o—re-

`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
4) dla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy: 

a) wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych do dwóch 
—ondygnac–i z mowliwo`cią trzecie– w ”oddaszu, 

b) wyso—o`ć budyn—ów gos”odarczych i in-

wentars—ich –edna —ondygnac–a z mowliwo`cią 
drugiej w poddaszu, 

c) dachy w budynkach mieszkalnych wysokie 

dwu lub wielospadowe. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny otwarte (zieleni i wód, rolnicze i le`ne) 
 

§ 58Ł1Ł Wyznacza się tereny ogrodów dziaJ—o-

wych oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-

lem ZD.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się ”od rodzinne ogrody dziaJ—owe w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych, z nastę”u–ącymi do-

puszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się z zastrzeweniem ”—t 2: 
a) jeden - w granicach terenu - budynek admi-

nistracyjno - socjalny przeznaczony dla administra-

tora terenu, oraz jeden budynek pomocniczy na 

potrzeby administratora, 

b) budynki sanitarne przeznaczone dla uwyt-

—owni—ów dziaJe—, 
c) place zabaw dla dzieci, 

d) jeden - w granicach —awde– dziaJ—i ｦ obiekt: 

altanę lub budyne— gos”odarczy, o ”owierzchni 
zabudowy do 25 m2, 

2) wy—lucza się: 
a) budyn—i ”rzeznaczone na staJy ”obyt ludzi, 
b) dziaJalno`ć gos”odarcząŁ 
3. Dla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania 
terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) w–azdy z istnie–ących ulic, 
2) wy—lucza się ”odziaJy ”arcelacy–ne, 
3) w granicach terenów nalewy za”ewnić miej-

sca do ”ar—owania zgodnie ze ws—auni—iem okre-

`lonym w § 29,  

4) wyso—o`ć do”uszczone– zabudowy ｦ 1 kon-

dygnacja. 

 

§ 59Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni izolacy–ne– 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZI, 

w tym: 

1) 1 ZI, 2ZI - wzdJuw ciągów —omuni—acyjnych 

(drogowych i kolejowych) i przy parkingach, 

2) 3 ZI - wzdJuw na”owietrznych linii wyso—iego 

na”ięcia, 
3) 4 ZI - wzdJuw cie—ów wodnych, 
4) 5ZI ｦ ”rzy terenach ”rzemysJowych, 
5) 6ZI ｦ ”rzy ”rze”om”owniach `cie—ówŁ 
2. Na terenach 1 źI i 2źI nalewy —sztaJtować 

zieleL w s”osób o”tymalnie ogranicza–ący haJas 
komunikacyjny; na terenach z dodatkowym sym-

bolem (źL) zaleca się wy—orzystanie zieleni o cha-

ra—terze le`nymŁ 
3. Na terenie 2ZI wymagana dodatkowo budo-

wa ekranu akustycznego dla wyeliminowania po-

nadnormatywnego haJasu na granicy z terenami 
zabudowy mieszkaniowej. 

4. Na terenach 3źI wy—lucza się zieleL wyso—ą 
w pasach technicznych linii. 

5. Na terenach 4źI obowiązu–ą ustalenia zawar-

te w § 19 ustŁ 2Ł 
6. Na terenach 5 źI i 6źI zieleL ”owinna ”eJnić 

fun—c–ę estetyczną oraz izolu–ącą tereny zabudowy 

mieszkaniowej przed ewentualnymi uciąwliwo`cia-

mi ”owsta–ącymi na terenach, ”rzy —tórych zieleL 
jest lokalizowana. 

7. Na terenach 1 źI i 4 źI do”uszcza się ciągi 
piesze.  

 

§ 60Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni, w tym: 
1) zieleni parkowej oznaczone na rysunku zmia-

ny planu symbolem ZP; 

2) zieleni nieurządzone– oznaczony na rysun—u 
zmiany planu symbolem ZN. 

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1 ”—t 1, 
ustala się: 

1) przeznaczenie - zieleL o fun—c–i wy”oczyn-

—owe– i ozdobne–, z do”uszczeniem obie—tów maJe– 
architektury o funkcji rekreacyjnej i wypoczynko-

wej, de—oracy–ne– i uwyt—owe– wzbogaca–ące funk-

c–ę terenu, n”Ł nawierzchnie utwardzone na tra-

sach ciągów ”ieszych, urządzenia zabawowe dla 
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dzieci, Jaw—i, rzeuby, latarnie, —osze na `mieci it”Ł 
z zastrzeweniem ”—t 3, 

2) wy—lucza się nawierzchnie nierozbieralne as-

faltowe i betonowe, 

3) dla zabyt—owego ”ar—u mie–s—iego obowiązu-

–ą dodat—owo ustalenia o—re`lone w § 25 ust. 2 

pkt 2 i ust. 3, 

4) w granicach ”ozostaJo`ci fosy, o—re`lonych 
na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia zawarte  
w § 26 ustŁ 3Ł 

3. Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1 pkt 2, 

ustala się: 
1) przeznaczenie ｦ zieleL nieurządzona (”o-

wsta–ąca w wyni—u su—ces–i), 
2) do”uszcza się ciągi ”ieszeŁ  
 

§ 61Ł1Ł Wyznacza się tereny cmentarzy ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem ZC,  

w tym: 

1) 1ZC, 2 ZC ｦ cmentarzy istnie–ących czyn-

nych, 

2) ZCz ｦ cmentarza zam—niętego, 
3) 1ZCp, 2ZCp ｦ cmentarzy projektowanych. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się ”od cmentarze z ”olami (—waterami grze-

balnymi), —omuni—ac–a wewnętrzną, zielenią towa-

rzyszącą, oraz obie—tami i urządzeniami bez”o-

`rednio związanymi z fun—c–onowaniem cmentarzy 

jak domy przedpogrzebowe, kaplice, budynki ad-

ministracyjne i gospodarcze przeznaczone dla ad-

ministratorów terenów, infrastruktura techniczna. 

3. Na terenach 1źC i źCz wy—lucza się lo—ali-
zac–ę nowych budyn—ówŁ  

4. Na terenach 1źC” i 2źC” do”uszcza się lo-

—alizac–ę o—oliczno`ciowych —ios—ów handlowych 

do 10 m2 (s”rzedaw —wiatów i zniczy) o –edna—o-

wym wyglądzie, w czę`ci wydzielone– z cmentarzy 

–a—o ”rzestrzeL ”ubliczna.  

5. Śla terenu 1źC” ustala się dodat—owo: 
1) cmentarz nalewy ”oJączyć fun—c–onalnie  

i ”rzestrzennie z istnie–ącymi cmentarzami 1źC  
i 2ZC, 

2) ogrodzenie z trwaJych materiaJów, z ”rzewagą 
”owierzchni awurowe–, o wyso—o`ci 1,5 ｦ 2,0 m, 

nawiązu–ące wyglądem do istnie–ącego ogrodzenia  

z —tórym będzie ”oJączoneŁ  
6. Dla terenów 1źC 2źc i źCz obowiązu–ą za-

sady ochrony —ra–obrazu —ulturowego o—re`lone  

w § 18, a dla terenów 1źC i źCz - odpowiednie 

zasady ochrony zabyt—ów o—re`lone w ”rze”isach 
ogólnych w rozdziale 6. 

7. Realizac–ę nowych cmentarzy 1źCP i 2źC” 
nalewy ”o”rzedzić wykonaniem dokumentacji geo-

logiczno - gruntowych. 

 

§ 62Ł1Ł Wyznacza się tereny lasów, oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolem ZL, obejmują-
ce istnie–ące zbiorowis—a le`neŁ  

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia z zastrzeweniem ustŁ 3Ł 
3. Śo”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL związa-

nych z gos”odar—ą le`ną, szla—ów i tras turystycz-

nych z urządzeniami towarzyszącymi bez zmiany 

”rzeznaczenia terenu i w uzgodnieniu z wJa`cicie-

lem (zarządcą) terenu, oraz ”odziemnych sieci 

infrastruktury technicznej, pod warunkiem 

uwzględnienia od”owiednich zasad ochrony `ro-

dowis—a ”rzyrodniczego o—re`lonych w ”rze”isach 

ogólnych § 16 i 17Ł 
4. Śla rezerwy terenowe– ”od drogę (KŚź) 

obowiązu–ą ustalenia § 31 ustŁ 5Ł 
 

§ 63Ł1Ł Wyznacza się tereny rolnicze, w tym: 
1) tereny trwaJych uwyt—ów zielonych oznaczo-

ne na rysunku zmiany planu symbolem RZ,  

2) tereny gJównie gruntów ornych oznaczone 
na rysunku zmiany palny symbolem R. 

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące do”uszczenie i ograniczenia: 

1) do”uszcza się:  
a) utwardzanie dróg trans”ortu rolnego, 
b) na terenach R - lo—alizac–ę tele—omuni—acyj-

nych urządzeL ”rze—auni—owych, w tym wiewowych 

stacji bazowych na powierzchniach do 100 m2,  

z zachowaniem odlegJo`ci od terenów zabudowy 
mieszkaniowe– nie mnie–sze– niw 200 m, 

z uwzględnieniem od”owiednich zasad ochrony 

`rodowis—a ”rzyrodniczego o—re`lonych w ”rze”i-

sach ogólnych § 16 i 17, 
2) wy—lucza się lo—alizac–ę budyn—ówŁ 
 

§ 64Ł1Ł Wyznacza się tereny ogrodów i sadów 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 

RO. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się ”od gruntowe u”rawy sadownicze i ogrod-

nicze. 

3. Śo”uszcza się lo—alizac–ę –ednego, w grani-

cach –edne– nieruchomo`ci, budyn—u gos”odarcze-

go związanego z ”rowadzoną ”rodu—c–ą ro`linnąŁ 
 

§ 65.1. Wyznacza się rezerwy terenowe w celu 

zabezpieczenia kierunkowych potrzeb rozwoju 

miasta w zakresie: 

1) terenów re—reacy–no -sportowych oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolami R(US,UT), 

RZ(US,UT); 

2) ogrodów dziaJ—owych oznaczone na rysun—u 
zmiany planu symbolami R(ZD). 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
wy—lucza się zmiany s”osobu uwyt—owania, —tóre 
mogą uniemowliwić w ”rzyszJo`ci ”lanowany 
rozwó– miastaŁ 

3. Pod–ęcie dziaJaL inwestycy–nych na tych te-

renach, zgodnie ”rzy–ętym —ierun—iem rozwo–u, 
wymaga opracowania miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego. Do tego czasu dla 

terenów obowiązu–ą od”owiednio ustalenia –a— dla 
terenów R i Rź, z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 

 

§ 66Ł1Ł Wyznacza się tereny wód otwartych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 

WS, w tym: 

1) 1WS - istnie–ące cie—i wodne; 
2) 2WS - istnie–ący zbiorni— wodny, 
3) 3WS - projektowany zbiornik wodny. 

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1  
”—t 1, ustala się zachowanie dotychczasowego 
przeznaczenia z dopuszczeniem: 

1) urządzeL melioracy–nych i związanych z go-

s”odar—ą wodną, 
2) ”rze–`ć umowliwia–ących —omuni—ac–ę ”iesząŁ 
3. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1 ”—t 2, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia z dopuszczeniem zagospodarowania obrze-

wy dla celów re—reacy–nychŁ 
4. Śla terenu, o —tórym mowa w ust. 1 pkt 3, 

ustala się: 
1) obrzewa w czę`ci lub w caJo`ci zagos”oda-

rować na cele re—reacy–ne, 
2) wymagane ”rzeniesienie stanowis—a ro`lin 

ob–ętych ochroną gatun—ową, –e`li zagrowone –est 
budową zbiorni—aŁ 

 

RozdziaJ 6 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 67Ł1Ł Wyznacza się tereny istnie–ących 
obie—tów i urządzeL energetycznych, w tym: 

1) teren gJównego ”un—tu zasilania (GPź) ozna-

czony na rysunku zmiany planu symbolem EE; 

2) tereny wolnosto–ących stac–i transformato-

rowych, oznaczone na rysunku zmiany planu sym-

bolem Ee. 

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia. 

3. Na terenie śś, ”oza obie—tami i urządzeniami 

energetycznymi, mowna lo—alizować inne obie—ty 
budowlane związane z ”odstawowym uwyt—owa-

niem terenu. 

 

§ 68Ł1Ł Wyznacza się tereny urządzeL —anali-
zacji sanitarnej, oznaczone na rysunku zmiany 

planu symbolem K, obe–mu–ące tereny istnie–ących 

”rze”om”owni `cie—ówŁ 
2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”oza 
urządzeniami —analizac–i sanitarne–, mowna lo—ali-
zować inne obie—ty budowlane związane z ”od-

stawowym uwyt—owaniem terenu. 

RozdziaJ 7 

Tereny komunikacji 

 

§ 69Ł1Ł Wyznacza się tereny dworca autobu-

sowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 

KS. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty i urządzenia ”ro–e—towanego 
dworca autobusowego, w tym budynek dworco-

wy, stanowiska autobusowe, plac manewrowy,  

z dopuszczeniem: 

1) usJug gastronomicznych, handlowych i ob-

sJugi turystów ｦ w budynku dworcowym; 

2) lo—alizac–ę —ios—ów handlowych i gastrono-

micznych o wysokich walorach estetycznych, 

–edna—owych na caJym terenie, bez—olizy–nie 
wkomponowanych w podstawowe zagospodaro-

wanie.  

3. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ustala 

się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obsJuga —omuni—acy–na z ulicy Śworcowe–,  
2) w granicach terenu nalewy za”ewnić do–azdy 

do obie—tów budowlanych, w tym do–azdy ”owa-

rowe, zgodnie z wymaganiami o—re`lonymi  
w ”rze”isach odrębnych, oraz segregac–ę ruchu 
samochodowego i pieszego, 

3) wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, 

4) wymagany wysoki standard architektury  

i zagospodarowania terenu. 

 

§ 70Ł1Ł Wyznacza się tereny istnie–ących i ”ro-

–e—towanych garawy oznaczone na rysun—u zmiany 

planu symbolem 1Kg, 2Kg. 

2. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się nastę”u–ące wymagania i dopuszczenia: 

1) tereny nalewy wy”osawyć w: 
a) do–azdy o trwaJe– nawierzchni rozbieralne–, 
b) instalac–e od”rowadza–ące wody o”adowe do 

kanalizacji deszczowej, zgodnie z zasadami okre-

`lonymi w § 35, 
c) o`wietlenie, 
2) do”uszcza się rozbiór—ę budyn—ów garawo-

wych i wJączenie terenów do terenów ”rzylegJychŁ  
3. Śla terenu 1Kg ustala się dodat—owo: 
1) lo—alizac–a nowych garawy mowliwa w o”ar-

ciu o projekt zagospodarowania terenu obejmujący 

caJy teren; 

2) zaleca się u”orząd—owanie terenu, mŁinŁ ”o-

”rzez li—widac–ę ”o–edynczych garawy i realizac–ę 
nowych –a—o obie—tów bo—sowych nawiązu–ących 
u—Jadem do istnie–ących tego ty”u garawyŁ 

 

§ 71Ł1Ł Wyznacza się tereny ”ar—ingów, ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem KP, 

KP(ZP), KP(ZL). 
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2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się na ”ar—ingi ogólnodostę”neŁ 
3. Tereny nalewy wy”osawyć w: 
1) trwaJe, estetyczne nawierzchnie z zastrzewe-

niem pkt 5, 

2) instalac–e od”rowadza–ące wody o”adowe  
z powierzchni utwardzonych do kanalizacji desz-

czowe– zgodnie z zasadami o—re`lonymi w § 35, 
3) o`wietlenie; 
4) zieleL ozdobną w ”asach ”omiędzy mie–sca-

mi postojowymi a terenami mieszkaniowymi,  

o szero—o`ci o—re`lone– w ”rze”isach odrębnych, 
5) na terenach z dodatkowym symbolem (ZP)  

i (źL) nalewy mie–sca ”ar—ingowe wy—onać –a—o 
”owierzchnie trawiaste utwardzone —ost—ą awuro-

wą a na ”owierzchniach nieutwardzonych zacho-

wać istnie–ącą lub nasadzić zieleL drzewiastą  
i —rzewiastą, w tym ｦ na terenach z symbolem 

(ZL) ｦ o charakterze le`nymŁ 
 

§ 72Ł1Ł Wyznacza się tereny ”laców ”ublicz-

nych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-

lami 1KPP, 2 KPP. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, przezna-

cza się na ”lace ”ubliczne, na —tórych ruch samo-

chodowy ”owinien być ”od”orząd—owany —omu-

nikacji pieszej. 

3. Place nalewy urządzić –a—o atra—cy–ne ”rze-

strzenie ”ubliczne z efe—towną nawierzchnią, maJą 
archite—turą de—oracy–ną, —om”ozyc–ą zieleni.  

4. Śla terenów 1KPP stosu–e się dodat—owo od-

powiednie przepisy ustalone dla strefy ochrony kon-

serwatorskiej A w § 23 oraz przepis § 28 ustŁ 4Ł 
 

§ 73Ł1Ł Wyznacza się teren drogi ”ubliczne– 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 

KDGp ｦ odcine— w ciągu drogi —ra–owe– nr 45Ł 
2. Teren KŚG” ”rzeznacza się ”od drogę —lasy 

gJówne– ruchu ”rzys”ieszonegoŁ 
3. Śla drogi, o —tóre– mowa w ust. 1, ustala 

się: 
1) planowane poszerzenie pasa drogowego 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

3) ”rze—ró– uliczny, 
4) obustronne chodniki. 

4. Docelowo, tj. po wybudowaniu planowanej 

wschodniej obwodnicy miasta (poza rysunkiem 

zmiany ”lanu) droga będzie ”eJnić funkc–ę drogi 
zbiorczej. 

 

§ 74Ł1.  Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami  

1 - 6 KDZ.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1 ”rzezna-

cza się ”od ulice i drogi —lasy zbiorczej, w tym: 

1) ulice istnie–ące do zachowania: 
a) 1KDZ ｦ ulice Fabryczna, Sikorskiego, 

b) 2 KDZ ｦ ulica Strzelecka, 

c) 3KDZ ｦ odcinek ul. Dworcowej od ul. ulica 

Mickiewicza do planowanej ulicy 4KDZ, 

2) ulica projektowana - 4KDZ (docelowo ob-

wodnica ｭ`ródmie–s—aｬ), 
3) droga istnie–ąca do zachowania ｦ 5KDZ (uli-

ca Strzelec—a na obszarze le`nym), 
4) drogi projektowane: 

a) 6KDZ - odcine— drogi Jączące– drogę —ra–ową 
nr 45 w Ligocie Górne– z drogą 5KŚź, 

b) 7KDZ - obwodnica zachodnia. 

3. Śla ulic i dróg, o —tórych mowa w ustŁ 1, 

ustala się:  
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
a) ulice istnie–ące - ”lanu–e się mie–scowe ”o-

szerzenia ”asów drogowych zgodnie z rysun—iem 
zmiany planu, 

b) ulica projektowana 4KDZ ｦ zgodnie z rysun-

kiem zmiany planu, 

c) droga istnie–ąca 5KŚź ｦ zachowu–e się do-

tychczasową szero—o`ć, 
d) droga planowana 6KDZ ｦ 20 m, 

e) droga planowana 7KDZ ｦ –a— teren byJe– linii 
—ole–owe– lecz nie mnie– niw 20 m, 

2) –edna –ezdnia o dwóch ”asach ruchu; 
3) obustronne chodniki w pasach drogowych 

ulic, 

4) w mie–scach ”rzystan—ów autobusowych 
komunikacji zbiorowej wymagane zatoki autobu-

sowe, 

5) istnie–ące zadrzewienia ”rzydrowne nalewy 
zachować, uzu”eJniać i odtwarzać w ”rzy”ad—u 
wycine— związanych z ”racami ”ielęgnacy–nymi, 

6) wJączenie ”lanowane– ulicy 4KŚź do ulicy 
1KŚG” (ulŁ S—Jodows—ie– ｦ Curie w ciągu drogi 
krajowej nr 45) planowanym s—rzywowaniem wy-

maga uzys—ania odstę”stwa od warun—ów tech-

nicznych w trybie prze”isów odrębnychŁ  
 

§ 75Ł1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami  

1 ｦ 7 KDL.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od ulice i drogi publiczne klasy lokalnej, w 

tym: 

1) ulice istnie–ące do zachowania: 
a) 1KDL - ulica Nowodworska (w granicach te-

renów zabudowy z nowym odcin—iem do s—rzywo-

wania ul. Fabrycznej z Witosa), 

b) 2 KDL - ulica Witosa (z planowanym prze-

dJuweniem do granic terenu zabudowy), 

c) 4 KDL ｦ ulice: Lompy (od ulicy Fabrycznej), 

KiliLs—iego (od ulicy Lom”y), Śzierwona, 
d) 6KDL ｦ ulice: PuJas—iego, Ko`ciusz—i (od uli-

cy PuJas—iego), ŚrzemaJy,  
2) droga istnie–ąca do zachowania ｦ 5KDL (uli-

ca Nowodworska poza terenem zabudowy i droga 

Jącząca ulŁ Nowodwors—ą z ulŁ Fabryczną ”rzy 
”rze–eudzie —ole–owym), 
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3) drogi projektowane: 

a) 3 KDL - ”rzedJuwenie ulicy Witosa do ulicy 
MJyLs—ie–, 

b) 7KDL ｦ droga do obsJugi istnie–ących i ”la-

nowanych terenów s”ortowychŁ  
3. Śla ulic, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”kt 1, 

ustala się, 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
a) ulica 1KDL ｦ wymagane miejscowe posze-

rzenia do 12 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

b) ulica 2 KDL ｦ zachowu–e się dotychczasową 
szero—o`ć ”asa drogowego; szero—o`ć ”lanowa-

nego ”rzedJuwenia –a— ulicy istnie–ące–,  
c) ulica 4KKDL ｦ szero—o`ć zaleca minŁ 12 m; 

do”uszcza się mnie–szą ze względu na istnie–ące 
zainwestowanie, lecz nie mnie– niw 10 m, 

d) ulica 6KDL - zachowu–e się dotychczasową 
szero—o`ć, 

2) –edna –ezdnia o dwóch ”asach ruchu, 
3) obustronne chodniki, 

4) istnie–ące zadrzewienia nalewy zachować, 
uzu”eJniać i odtwarzać w ”rzy”ad—u wycine— 
związanych z ”racami ”ielęgnacy–nymiŁ 

4. Śla dróg, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”—t 2 i 3, 

ustala się; 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 15 m 

z zastrzeweniem ”—t 4; 
2) jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, 
3) w ciągach dróg nalewy wy—onać ciągi ”ieszo- 

rowerowe, 

4) do”uszcza się ”rze—ro–e uliczne; w tym ”rzy-

”ad—u minimalna szero—o`ć ”asa drogowego wy-

nosi 12 m. 

 

§ 76Ł1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami  

1 KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD.  

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od ulice i drogi —lasy do–azdowe–, w tym: 
1) 1 KDD, 3KDD - ulice istnie–ące do zachowa-

nia, 

2) 2 KDD ｦ ulice projektowane, 

3) 4KDD - ulica istnie–ąca do rozbudowyŁ 
3. Śla ulic, o —tórych mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
a) ulice istnie–ące 1KŚŚ i 3KŚŚ ｦ zachowuje 

się dotychczasową szero—o`ć, 
b) ulice ”ro–e—towane 2KŚŚ i ulica istnie–ąca 

4KDD ｦ 10 ｦ 12 m (zgodnie z rysunkiem planu), 

2) –edna –ezdnia o dwóch ”asach ruchu, 

3) obustronne chodni—i z zastrzeweniem ”—t 4, 
4) ulice osiedlowe o szero—o`ci mnie–sze– niw  

8 m zaleca się budować w formie ciągów ”ieszo - 

–ezdnych, t–Ł z nawierzchnią rozbieralną w –ednym 
poziomie - ”asy ruchu —oJowego i ”ieszego ”owin-

ny być wydzielone —olorem i fa—turą nawierzchni 

bez —rawęwni—ów, 

5) dla ulicy 3KŚŚ ustala się li—widac–ę wJącze-

nia komunikacyjnego do ulicy Opolskiej po rozbu-

dowie ulicy O”ols—ie– do szero—o`ci ”asa drogo-

wego jak na rysunku zmiany planu. 

 

§ 77Ł1Ł Wyznacza się tereny ulic i dróg we-

wnętrznych osiedlowych i do–azdowych oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW,  

2 KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW. 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od ulice osiedlowe obsJugu–ące ”rzylegJe 
dziaJ—i budowlane, oraz ”od drogi dojazdowe do 

istnie–ących i ”lanowanych terenów zainwestowa-

nych bez bez”o`redniego dostę”u do dróg ”ublicz-

nych, w tym: 

1) 1KDW - ulice istnie–ące do zachowania, 
2) 2KDW - ulice projektowane, 

3) 3KDW ｦ ulice istnie–ące do ”rzebudowy i roz-

budowy, 

4) 4 KDW ｦ drogi istnie–ące do zachowania, 

5) 5KDW ｦ drogi istnie–ące wymaga–ące ”osze-

rzenia, 

6) 6KDW ｦ drogi projektowane, 

7) 7KDW ｦ istnie–ące drogi gos”odarcze (rolni-

cze, le`ne)Ł 
3. Ulice, o —tórych mowa w ustŁ 1 ”—t 1, 2 i 3, 

są ”rzestrzeniami ”ublicznymi (ogólnodostę”nymi). 

4. Dla ulic i dróg, o —tórych mowa w ustŁ 2, 

ustala się; 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
a) ulice i drogi 1KDW, 4KDW, 7KDW ｦ zacho-

wu–e się dotychczasową szero—o`ć, 
b) ulice i drogi 2KDW, 3KDW, 6KDW ｦ 6 ｦ 10 

m (zgodnie z rysunkiem planu), 

c) drogi 5KDW ｦ wymagane poszerzenie do 

min. 5 m, 

2) ulice i drogi wewnętrzne o szero—o`ci w li-
niach rozgranicza–ących do 8 m zaleca się budo-

wać w formie ciągów ”ieszo - jezdnych (zgodnie  

z ustaleniem § 75 ustŁ 3 ”—t 4)Ł 
 

§ 78Ł1Ł Wyznacza się tereny ciągów ”ieszych 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 

KCP, KCP(J).  

2. Tereny KCP ”rzeznacza się ”od ciągi —omu-

nikacyjne przeznaczone dla ruchu pieszego lub 

ruchu pieszego i rowerowego. 

3. Teren KCP(J) ｦ ul. Sportowa - przeznacza 

się ”od ciąg —omuni—acy–ny ”rzeznaczony dla ru-

chu pieszego lub ruchu pieszego i rowerowego  

z dopuszczeniem awaryjnego ruchu samochodów 
u”rzywile–owanych (strawac—ich, —arete— ”ogoto-

wie, policyjnych). 

4. Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 2, 

ustala się, 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 
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a) ciągi istnie–ące ｦ zachowu–e się dotychcza-

sową szero—o`ć, 
b) ciągi ”ro–e—towane 3 m, 

2) nawierzchnie utwardzone rozbieralne, 

3) wymagane o`wietlenie, 
4) zalecana zieleL ozdobnaŁ 
5. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 3, ustala 

się: 
1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących minŁ 5 m, 

2) ciąg ”owinien s”eJniać wymagania drogi 

”rzeciw”owarowe–,  
3) wymagane o`wietlenie, 
4) obowiązu–ą wymagania wyni—a–ące z ”oJowe-

nia ciągu na obszarze zabyt—owego ”ar—u miej-

s—iego, o—re`lone w § 25 ustŁ 2 pkt 2 i ust. 3. 

 

§ 79Ł1Ł Wyznacza się tereny —ole–owe ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem KK, 

KK(ZI). 

2. Tereny, o —tórych mowa w ustŁ 1, ”rzezna-

cza się ”od obie—ty i urządzenia trans”ortu —ole–o-

wego. 

3. Na terenie z KK(źI) zaleca się urządzenie zie-

leni izolacyjnej. 

 

ŚziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

§ 80Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”—t 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się staw—i ”rocentowe, o —tórych mowa  
w artŁ 36 ustŁ 4 te– ustawy, w wyso—o`ci: 

- 30% - dla terenów zabudowy techniczno-

”rodu—cy–ne–, usJugowe–, miesz—aniowe– i rolniczej,  

-  0% - dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 81Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ninie–sze– uchwaJy obowiązu-

–e dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowania  

i uwyt—owania, chyba we ”rze”isy szczegóJowe 
stanowią inacze–Ł 

 

§ 82Ł Śo s”raw nieuregulowanych w ninie–sze– 
uchwale stosu–e się ”rze”isy odrębneŁ 

 

§ 83Ł Traci moc miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi 

Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, 
uchwalony uchwaJą Nr X/89/03 Rady Miejskiej  

w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r. z ”óuniej-

szymi zmianami dla obszaru ob–ętego ninie–szą 
uchwaJąŁ 

 

§ 84Ł Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Miasta Kluczbor—aŁ 

 

§ 85Ł1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”olskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i na stronie 
internetowe– Urzędu Mie–s—iego w Kluczbor—uŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Janusz Kędzia 
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źaJączni— nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVIł 470ł09 

 Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kluczborka ｦ czę`ć ”oJudniowa 

 

Wykaz zabytków w”isanych do gminnej ewi-

dencji zabytków objętych ochroną konserwatorską 
w zmianie planu 

 

ulica Batorego: 

- domy - nr: 4,  5-7; 

ulica Bema: 

- dom - nr: 9; 

ulica Chrobrego: 

- domy - nr: 3, 5, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 19; 

ulica Damrota: 

- domy - nr: 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35; 

ulica Śąbrowskiego: 
- domy - nr: 1, 3, 5, 9, 12; 

ulica ŚrzymaJy: 
- domy - nr: 1, 6, 6a, 8, 8a, 24, 26; 

ulica KsŁ Śzierwona: 
- dom i budynek gospodarczy - nr: 1; 

- domy ｦ nr: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13; 

ulica Fabryczna: 

- domy - nr: 10, 12; 

- dom i budynek inwentarski ｦ nr 18; 

ulica Katowicka: 

- kaplica katechetyczna ”ŁwŁ `w. Piotra i PawJa; 
- budynek Gminy i Starostwa ｦ nr 1; 

- domy - nr: 7a, 9, 17, 27, 33; 

- budynek gospodarczy przy domu nr 9; 

ulica KiliLskiego: 
- domy - nr: 12, 15, 16, 28, 34, 39; 

ulica Ko`ciuszki: 
- domy - nr: 1, 20, 21, 22, 24, 27, 28,29, 

30, 31; 

ulica Krakowska: 

- domy - nr: 2, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35; 

- oficyna przy domu nr 27; 

ulica Krzywa: 

- dom nr - 3; 

ulica Le`na: 
- dom - nr 5; 

ulica Lompy: 

- domy - nr: 5, 9, 10; 

ulica Mickiewicza: 

- poczta ｦ nr 6; 

- sz—oJa ｦ nr 10; 

- domy - nr: 2, 4, 8, 10, 12, 16; 

 

ulica MJyLska: 
- domy - nr: 1, 2, 3, 4, 6; 

- budynek gospodarczy przy domu nr 1; 

- obora przy domu nr 2; 

- stodoJa ”rzy domu nr 2; 
- budynek gospodarczy i ogrodzenie przy do-

mu nr 4; 

- ”rze”om”ownia `cie—ów ”rzy domu nr 6; 
- mJyn ｦ nr 8, 

- budyne— administracy–ny w zes”ole mJyna nr 8; 
- dwa magazyny w zes”ole mJyna nr 8, 
- silos w zes”ole mJyna nr 8, 
Plac Nie”odlegJo`ci: 
- domy - nr: 1, 1a, 2;  

ulica Opolska: 

- cmentarz komunalny; 

- bramka w ogrodzeniu cmentarza komunal-

nego; 

- domy ｦ nr: 5-7, 11, 14, 22,  

ulica Piastowska: 

- domy - nr: 1, 4, 5, 6, 6a, 8, 9, 11; 

ulica PiJsudskiego: 
- domy - nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 10, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 22; 

ulica Poniatowskiego: 

- domy - nr: 2, 6, 8, 10, 12; 

- ogrodzenie przy domu nr 8; 

ulica PuJaskiego: 
- kino ｦ nr 3; 

- domy - nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 

21, 23, 25;   

- dwie oficyny przy domu nr 1; 

- ”ozostaJo`ć fosy; 
- ale–a —asztanowa wzdJuw dawne– fosyŁ 
ulica SkJodowskiej Curie: 
- —o`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ Mat—i Bos—ie– Ws”o-

mowenia, 
- szpital ewangelicki ｦ nr 23, 

- szpital ｦ budynek administracyjny, 

- szpital dla nerwowo chorych Dom Macierzy-

sty Diakonis - szpital apteka i warsztat, 

- szpital ｦ budynek pralni, 

- browar ｦ nr 11; 

- komin w zespole dawnego browaru ｦ nr 11; 

- Gimnaz–um Królews—ie ｦ nr 13; 

- Sala gimnastyczna przy Gimnaz–um Królew-

skim ｦ nr 13; 

- Budynek administracyjny ｦ nr 15; 

- domy - nr: 1,  2, 3, 4, 5-7, 9,  19;   

ulica Sobieskiego: 

- domy - nr: 4 ｦ 4a ｦ 4b, 6 ｦ 6a ｦ 6b; 

ulica Strzelecka: 

- dom strzelec—i z halą strzelniczą ｦ nr 51; 

- muszla koncertowa 

- dom w zespole Stacji Uzdatniania Wody ｦ 

nr 44, 

- budyne— filtrów  w zes”ole Stac–i Uzdatnia-

nia Wody ｦ nr 44, 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2663 – Poz. 706-707 

 

- ogrodzenie w zespole Stacji Uzdatniania 

Wody ｦ nr 44, 

- budyne— warsztatów w zes”ole Stac–i 
Uzdatniania Wody ｦ nr 44, 

- budynek studni zbiorowej w zespole Stacji 

Uzdatniania Wody ｦ nr 44, 

- budynek przepompowni w zespole Stacji 

Uzdatniania Wody ｦ nr 44, 

- zbiornik wody czystej w zespole Stacji 

Uzdatniania Wody ｦ nr 44, 

- domy - nr: 23, 24, 25, 26, 34, 36, 37, 41; 

ulica Szewska: 

- dom nr 1, 2; 

ulica _ciegiennego: 
- domy nr:  2-4, 6, 10, 12; 

ulica WoJczyLska: 
- domy - nr: 8, 10, 12-14, 44, 50, 50a, 54; 

- budynek inwentarski przy domu nr 24; 

- gorzelnia ｦ zes”óJ budyn—ów ”rodu—cy–nych 
ｦ nr 4; 

- dom w zespole gorzelni; 

- silos w zespole gorzelni; 

ulica Zamkowa: 

- domy - nr: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIł470ł09 

 Rady Gminy w Kluczborku 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kluczborka ｦ 

czę`ć ”oJudniowa 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, stanowiących 
zadania wJasne Gminy Kluczbork, zapisanych w 

zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kluczborka ｦ czę`ć ”oJu-

dniowa, oraz o zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, poz. 1591 z ”óuLŁ zm.) i art. 167 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 

grudnia 2005 r.), Rada Gminy w Kluczborku roz-

strzyga, co nastę”uje: 

 

1. S”osób realizac–i za”isanych w ”lanie, inwe-

styc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL do zadaL wJasnych gminyŁ 

W ”ro–e—cie zmiany ”lanu za”isano nastę”u–ące 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tórych realizac–a stanowi zadania wJasne gminy: 
- dwie drogi sJuwące obsJudze istnie–ących i 

”lanowanych terenów s”ortowych - lokalna i do-

jazdowa, 

- droga do–azdowa do ”lanowanych terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usJugowe– 3MWUŁ  

Realizac–a tych inwestyc–i nastą”i ”o”rzez tryb 
zamówieL ”ublicznychŁ 

2. Zasady finansowania, zapisanych w zmianie 

”lanów, inwestyc–i z za—resu infrastru—tury tech-

nicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

tródJem finansowania inwestyc–i, o —tórych 
mowa w pkt 1, będą:  

 dochody wJasne Gminy, 

 dotacje, 

 —redyty, ”owycz—i ”referency–ne, 
 `rod—i ”omocowe Uś. 
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UCHWAIA NR XXXII/482/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

  

 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

w s”rawie zasad udzielania sty”endium dla uczniów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

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

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

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

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

i Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Nysie 

uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1Ł Ustala się zasady udzielania miesięcznych 
sty”endiów: 

1) za osiągnięcia nau—owe na szczeblu wo–e-

wódz—im, ogólno”ols—im i międzynarodowym - 


