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UCHWAIA NR IXł58ł11 

RADY MIEJSKIEJ W OLE_NIś 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w Ole`nie  

w rejonie ulic: Krasickiego, SJowackiego, MaJe Przedmie`cie i PielokaŁ  

 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tŁjŁ ŚzŁ U.  

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.  

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

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

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

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

Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

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

poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  

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

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

Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U.  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r.  

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

poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124,  

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

804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 871, Nr 130, 

”ozŁ 871) oraz uchwaJy Nr XLVIIIł319ł09 z dnia  
23 grudnia 2009 roku, oraz uchwaJy Rady Miejskiej 
w Ole`nie Nr XLVIł302ł09 z dnia 04Ł11Ł2009 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego  

w Ole`nie w rejonie ulic: Krasickiego, SJowackiego, 
MaJe Przedmie`cie i Pieloka, ”o stwierdzeniu, zgod-

no`ci ustaleL ”rojektu ”lanu z za”isami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Olesno, Rada Miejska w Ole`nie 
uchwala, co nastę”uje:  

 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego w Ole`nie w rejonie ulic: 
Krasickiego, SJowackiego, MaJe Przedmie`cie i Pie-

loka, w granicach okre`lonych na zaJączniku nr 1 do 
uchwaJyŁ 

2Ł źe względu na brak wystę”owania na obsza-

rze ”lanu ”roblematyki, terenów lub obiektów okre-

`lonych w ”kt od 1 do 4, w ”lanie nie okre`la się: 
1) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

2) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym 
terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem 
się mas ziemnych; 

3) szczególnych warunków zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenówŁ 
 

§ 2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  
1) rysunek ”lanu w skali 1:1000, będący inte-

gralną czę`cią uchwaJy, stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, 

stanowiące zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie w s”rawie inwestycji nalewą-

cych do zadaL wJasnych gminy, stanowiące zaJącz-

nik nr 3. 

 

§ 3Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ”rzed-

stawione na rysunku ”lanu są obowiązującymi usta-

leniami planu:  

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) rodzaj przeznaczenia terenu, oznaczony sym-

bolem: MW, MN, M/U, MN/U, U, KS/U, E, KD, 

KDD, KDPj, KDW - zgodnie z legendąŁ 
 

§ 4Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się na-

stę”ujące ”rzeznaczenia terenów oznaczone symbo-

lami:  

 
1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 

3) M/U - teren zabudowy mieszkaniowo - usJugowej; 
4) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz zabudowy usJugowej; 
5) U - tereny zabudowy usJugowej; 
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6) KS/U - tereny zabudowy usJugowej lub obiektów 

obsJugi komunikacji drogowej; 
7) E - tereny infrastruktury technicznej ｦ energe-

tyka; 

8) KD - tereny dróg ”ublicznych; 
9) KDD - tereny dróg ”ublicznych ｦ droga dojazdowa 

klasy ｭŚｬ dojazdowej; 
10) KDPj - tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo ｦ jezd-

nych; 

11) KDW - tereny dróg wewnętrznychŁ 
 

§ 5Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o:  

1) ”owierzchni zabudowy budynków ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”owierzchnię ”od nadziemnymi 
czę`ciami budynków, ”o zewnętrznym ich obrysie; 

2) linii rozgraniczającej tereny ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię rozgraniczającą tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania; 

3) miejscu postojowym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć miejsce ”ostojowe zewnętrzne oraz miej-

sce ”ostojowe w garawu; 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię, której nie mowe ”rzekroczyć 
zewnętrzny obrys budynku, nie licząc schodów 
zewnętrznych i oka”ów dachu; 

5) obiektach obsJugi komunikacji drogowej - 

nalewy ”rzez to rozumieć: ”arkingi i garawe, wraz 

z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi; 
6) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 

”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 ustŁ 1 uchwaJy; 

7) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

8) przeznaczeniu podstawowym terenu lub 

przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
s”osób zagos”odarowania i uwytkowania terenu; 

9) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie oraz s”osób zago-

s”odarowania terenu, mogące być traktowane jako 
towarzyszące za”isanemu w ”lanie ”rzeznaczeniu 
”odstawowemu i nie mogące wystę”ować jako 
samodzielna funkcja w granicach dziaJki budowla-

nej, ”rzy czym ”owierzchnia uwytkowa czę`ci bu-

dynku związana z ”rzeznaczeniem uzu”eJniającym 
terenu nie mowe ”rzekraczać ”owierzchni uwytkowej 
czę`ci budynku związanej z ”rzeznaczeniem ”od-

stawowym terenu, a ”owierzchnia czę`ci dziaJki 
zagos”odarowanej na cele związane z ”rzeznacze-

niem uzu”eJniającym terenu, nie mowe ”rzekraczać 
”owierzchni czę`ci dziaJki zagos”odarowanej na 
cele związane z ”rzeznaczeniem ”odstawowym 
terenu; 

10) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek ”lanu w skali 1 : 1000, stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
11) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem - zgodnie z ozna-

czeniami graficznymi okre`lonymi w legendzie; 

12) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi niezaliczone do ”rzedsięwzięć, dla 
których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko jest lub mowe być wymagane, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi w zakresie ochrony `rodo-

wiska; 

13) zabudowie mieszkaniowo ｦ usJugowej - na-

lewy ”rzez to rozumieć zabudowę `ródmiejską, na 
którą skJadają się budynki mieszkalne wielorodzin-

ne, budynki usJugowe oraz budynki mieszkalno ｦ 

usJugowe, wraz z towarzyszącymi budynkami go-

s”odarczymi i garawami oraz niezbędnymi urządze-

niami budowlanymi; 

14) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 

nalewy ”rzez to rozumieć budynki mieszkalne wielo-

rodzinne wraz z towarzyszącymi budynkami gos”o-

darczymi i garawami oraz niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi; 

15) zabudowie usJugowej - nalewy ”rzez to ro-

zumieć budynki usJugowe wraz z towarzyszącymi 
budynkami gos”odarczymi i garawami, niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymiŁ 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6Ł W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-

rowania terenu oraz zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudo-

wy dotyczą nowych budynków oraz rozbudowy-

wanych czę`ci budynków istniejących; nie”rze-

kraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiektów 
infrastruktury technicznej; 

2) do”uszcza się remont i ”rzebudowę istnie-

jących budynków lub ich czę`ci, znajdujących się 
w mniejszej odlegJo`ci od dróg niw okre`lają to 
wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne 

linie zabudowy; 

3) ustalone w planie nieprzekraczalne linie za-

budowy, wyznaczone na rysunku planu w odle-

gJo`ciach mniejszych od dróg ”ublicznych niw 
stanowią to ”rze”isy odrębne, okre`lają najmniej-

szą mowliwą odlegJo`ć lokalizacji nowych budyn-

ków od dróg, do”uszczalną wyJącznie ”o uzyska-

niu stosownej zgody wJa`ciwego zarządcy drogi; 
4) za zgodne z ”lanem uznaje się ”rzebudowę  

i rozbudowę istniejących budynków o geometrii 
dachu lub wysoko`ci niezgodnej z ustaleniami okre-

`lonymi w ”lanie dla nowej zabudowy, bez ko-

nieczno`ci dostosowywania formy dachu i wysoko-

`ci budynku do ustaleL ”lanu, z zastrzeweniem usta-

leL okre`lonych w ”kt 5; 
5) w ”rzy”adku nadbudowy istniejących budyn-

ków oraz ”rzebudowy istniejących budynków  
w zakresie zmiany geometrii dachu, obowiązują 
ustalenia okre`lone w ”lanie jak dla nowej zabudo-

wy; 
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6) za zgodne z ”lanem uznaje się realizację lu-

karn i wykuszy dachowych; 

7) okre`lone w ”lanie ustalenia dotyczące 
geometrii dachów budynków nie dotyczą budyn-

ków związanych z obiektami infrastruktury tech-

nicznej; 

8) na granicy dziaJki budowlanej do”uszcza się 
lokalizację budynków: 

a) mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 

bliuniaczej, 
b) gospodarczych i garawowych, 
c) mieszkalno ｦ usJugowych i usJugowych - 

 w terenie 1M/U, 

d) mieszkalnych wielorodzinnych - poza tere-

nami: 1MW, 2MW i MN; 

9) w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki bu-

dowlanej do”uszcza się lokalizację budynków: 
a) gos”odarczych i garawowych, 
b) mieszkalno ｦ usJugowych i usJugowych -  

w terenie 1M/U; 

10) ustala się zakaz stosowania wolnostoją-
cych no`ników reklamowych oraz reklam, o ”o-

wierzchni ”rzekraczającej 3 m2; 

11) ustala się zakaz w”rowadzania usJug zwią-
zanych z: obsJugą i na”rawami mechanicznymi, 

blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, 

”unktów sku”u i skJadowania surowców wtórnych, 
zakJadów kamieniarskich oraz usJug handlowych  
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

12) na caJym obszarze objętym ”lanem do”usz-
cza się lokalizację usJug wyJącznie nieuciąwliwych; 

13) ustala się zakaz stosowania ogrodzeL  
z ”refabrykowanych elementów betonowych,  
z wyJączeniem sJu”ków oraz ”odmurówki o wy-

soko`ci nie większej niw 60 cm; 
14) ustala się zakaz realizacji elektrowni wia-

trowych; 

15) na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
lokalizację obiektów malej architektury; 

16) za zgodne z ”lanem uznaje się: ”rzebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz odbudowę istnieją-
cych budynków o funkcji innej niw okre`lona w ”la-

nie, z mowliwo`cią zachowania ich dotychczasowej 

funkcji. 

 

§ 7Ł W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
”rzyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują 
nastę”ujące ustalenia:  

1) ustala się zakaz w”rowadzania do wód ”o-

wierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych `cie-

ków; 
2) ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyjnej 

ustala się nakaz zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę-
`ci terenów ”rzeznaczonych ”od obiekty budowlane 
oraz ”owierzchnie utwardzone, a nastę”nie od”o-

wiednie jej zagospodarowanie; 

3) stosownie do ”rze”isów odrębnych w zakre-

sie ochrony `rodowiska, dotyczących ochrony 
”rzed haJasem, na obszarze objętym ”lanem wska-

zuje się nastę”ujące rodzaje terenów o równych 
funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania: 

a) tereny oznaczone symbolem MN ｦ zalicza 

się do terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 

b) tereny oznaczone symbolami: MW, M/U ｦ 

zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz 

terenów mieszkaniowo ｦ usJugowych, 
c) tereny oznaczone symbolami: MN/U, U ｦ zali-

cza się do terenów mieszkaniowo ｦ usJugowych; 

4) inwestycje lokalizowane w granicach obszaru 

objętego ”lanem, nie mogą ”owodować ”onadnor-

matywnych uciąwliwo`ci w zakresie haJasu, wibra-

cji, emisji zanieczyszczeL ”yJowych i gazowych, 
promieniowania elektromagnetycznego oraz zanie-

czyszczenia wód ”owierzchniowych i podziemnych; 

5) ustala się obowiązek stosowania systemów 
ogrzewania o”artych o niskoemisyjne uródJa energii 
z wykorzystaniem gazu, oleju o”aJowego, biomasy, 
energii elektrycznej, nowoczesnych, wysokospraw-

nych technologii opartych na paliwach staJych oraz 
innych ekologicznych technologii. 

 

§ 8Ł W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego, zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej, ustala się, w granicach okre`lonych na rysun-

ku ”lanu, strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, dla 
której obowiązują nastę”ujące nakazy i zakazy:  

1) ustala się zakaz lokalizacji dominant archi-

tektonicznych; 

2) ustala się zakaz stosowania okJadzin z two-

rzyw sztucznych jako materiaJów elewacyjnych; 
3) ustala się zakaz się umieszczania reklam lub 

innych tablic nie związanych bez”o`rednio z danym 
obiektem, za wyjątkiem tablic informacyjnych insty-

tucji, skle”ów, zakJadów, z wykluczeniem wolno-

stojących no`ników reklamowychŁ 
 

§ 9Ł W zakresie zasad i warunków scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ”odziaJu nierucho-

mo`ci, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) na obszarze ”lanu do”uszcza się scalanie  

i ”odziaJ nieruchomo`ci oraz ”odziaJ nieruchomo-

`ci, ”rzy zachowaniu dostę”no`ci komunikacyjnej 
wydzielonych dziaJek budowlanych, a w ”rzy”ad-

ku terenów oznaczonych symbolami: MN i MN/U, 

”rzy zachowaniu minimalnych ”owierzchni dziaJek 
okre`lonych w ”kt 2 i 3; 

2) w terenach oznaczonych symbolami MN, 

minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie 
mowe być mniejsza niw: 500 m2; 

3) w terenach oznaczonych symbolami MN/U, 

minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej nie 
mowe być mniejsza niw 600 m2; 

4) ustalenia, o których mowa w ”kt 2, 3 nie 
obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek ”od infra-

strukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 
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§ 10Ł W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) za zgodne z ”lanem uznaje się lokalizację 

obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających dróg lub w innych tere-

nach, w s”osób za”ewniający racjonalne zagospo-

darowanie i uwytkowanie terenów zgodnie z ich 
”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie; 

2) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych inwestycji z istniejącymi elementami infra-

struktury technicznej, nalewy je ”rzeJowyć lub za-

bez”ieczyć na warunkach okre`lonych ”rzez wJa-

`ciwego zarządcę sieci, z zachowaniem obowią-
zujących norm i ”rze”isów; 

3) w zakresie zao”atrzenia w wodę: ustala się 
zao”atrzenie budynków w wodę z sieci wodocią-
gowej, z uwzględnieniem za”ewnienia dostę”no-

`ci do wody dla celów ”rzeciw”owarowych; 
4) w zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
a) ustala się zao”atrzenie budynków w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 
b) w przypadku realizacji kubaturowych stacji 

transformatorowych, nalewy wydzielać tereny dla 
potrzeb trafostacji, w s”osób za”ewniający do-

stę” z dróg ”ublicznych ｦ w porozumieniu z za-

rządcą sieci; 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowo 

ustala się zao”atrzenie budynków w gaz z sieci 
gazowej, z wykluczeniem rozwiązaL o”artych na 
indywidualnych instalacjach zbiornikowych; 

6) w zakresie rozwoju systemu telekomunika-

cyjnego: ustala się realizację sieci teletechnicznej, 
zgodnie z za”otrzebowaniem związanym z rozwo-

jem nowych inwestycji, przy czym w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopusz-

cza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyj-

nej o nieznacznym oddziaJywaniu ｦ w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych; 
7) w zakresie od”rowadzenia `cieków oraz 

wód o”adowych i rozto”owych: 
a) ustala się obowiązek od”rowadzenia `cieków 

komunalnych do sieci kanalizacyjnej, z wyklucze-

niem rozwiązaL indywidualnych związanych ze 
stosowaniem szczelnych zbiorników wybieralnych 
na `cieki oraz ”rzydomowych oczyszczalni `cieków, 

b) ustala się docelowo obowiązek od”rowadza-

nia wód o”adowych i rozto”owych ”o”rzez system 
kanalizacji deszczowej, przy czym w terenach 

oznaczonych symbolami: MN, U, MN/U dopuszcza 

się roz”rowadzanie wód o”adowych na dziaJce 
wJasnej w s”osób nie ”owodujący zakJóceL stosun-

ków wodnych na gruntach ”rzylegJych, 
c) w terenach zagrowonych zanieczyszczeniem 

gruntu substancjami ro”o”ochodnymi ustala się 
obowiązek utwardzenia terenu oraz zneutralizowa-

nia substancji ro”o”ochodnych na terenie wJasnym 
inwestora; 

8) w zakresie usuwania od”adów: 
a) ustala się s”osób usuwania od”adów, w tym 

od”adów niebez”iecznych - zgodnie z przepisami 

odrębnymi i gminnym ”lanem gos”odarki od”adami, 
b) na terenie wJasnym inwestora nalewy ”rzewi-

dzieć miejsca na lokalizację ”ojemników do groma-

dzenia i segregacji od”adów, w tym selektywnej 
zbiórki od”adów; 

9) w zakresie zaopatrzenia budynków w cie”Jo: 
a) nalewy stosować urządzenia grzewcze o wy-

sokiej s”rawno`ci s”alania i niskim sto”niu emisji 
zanieczyszczeL, o których mowa w § 7 ”kt 5, 

b) do”uszcza się stosowanie odnawialnych uró-
deJ energii, z zastrzeweniem ustaleL okre`lonych  
w § 6 pkt 14. 

 

§ 11Ł W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia:  

1) ustala się, we komunikacyjne ”owiązanie 
obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym 
odbywać się będzie ”o”rzez istniejące wJączenia 
dróg: 1KŚŚ, 2KŚŚ, 1KŚW, 2KŚW oraz ciągów 
pieszo ｦ jezdnych: 3KDPj, 4KDPj 5KDPj; 

2) w liniach rozgraniczających dróg i ciągów 
pieszo-jezdnych do”uszcza się lokalizację obiek-

tów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z drogą oraz zieleni; 

3) za zgodne z ”lanem uznaje się lokalizację  
w liniach rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszo-

jezdnych: miejsc postojowych, `ciewek rowero-

wych lub ciągów ”ieszo-rowerowych; 

4) do”uszcza się obsJugę komunikacyjną tere-

nów ”o”rzez niewyznaczone na rysunku ”lanu 
drogi wewnętrzne ｦ zgodnie z ustaleniami szcze-

góJowymi; 
5) obowiązują nastę”ujące ”arametry dróg,  

o których mowa w ”kt 4: 

a) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
ｦ min. 5,0 m, 

b) w ”rzy”adku dróg ｭ`le”ychｬ o dJugo`ci ”rze-

kraczającej 50 m, obowiązuje realizacja ”laców do 
zawracania, o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m, 

c) wJączenie ”rojektowanych dróg wewnętrz-
nych do dróg ”ublicznych ｦ na warunkach i za 

zezwoleniem zarządcy drogi; 
6) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-

wych, ustala się nastę”ujące wskauniki: 
a) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - obowiązują minŁ 2 miejsca ”osto-

jowe na kawdy dom mieszkalny, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 4U obo-

wiązuje minŁ 10 miejsc ”ostojowych na dziaJce 
inwestora lub na terenie 1KDW, 

c) dla ”rojektowanych usJug obowiązuje: 
- nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe, dla usJug 

”rowadzonych na ”owierzchni uwytkowej do 20 m2,  
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- nie mniej niw 3 miejsca ”ostojowe, dla usJug 
”rowadzonych na ”owierzchni uwytkowej od ”o-

wywej 20 m2 do 50 m2,  

- kawde nastę”ne 2 miejsca ”ostojowe, na 
kawde nastę”ne roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug,  
d) ponadto, w przypadku realizacji obiektów 

usJugowo ｦ handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”rzekraczającej 100 m2, ”owierzchnia ”arkingów 
”owinna być dwukrotnie większa od ”owierzchni 
s”rzedawy, a w ”rzy”adku realizacji obiektu hote-

lowego - nie mniej niw 1,2 miejsca ”ostojowego 
na 1 ”okój hotelowy lub apartament. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MN - 6MN, dla których 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) usJugi wbudowane, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
- na terenie 1MN w odlegJo`ci: od 4,5 m do 

5,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony  
ul. Krasickiego oraz od 3,0 m do 4,0 m od linii roz-

graniczającej terenu od strony ulŁ SJowackiego,  
- na terenie 2MN w odlegJo`ci 5,0 m - od linii 

rozgraniczającej terenu od strony ulŁ Krasickiego,  
- na terenie 3MN - zgodnie z rysunkiem planu, 

w tym od 4,0 m do 6,0 m - od linii rozgraniczają-
cej terenu 3KDPj,  

- na terenie 4MN w odlegJo`ci 4,0 m - od linii 

rozgraniczającej terenu drogi 2KDD,  

- na terenie 5MN w odlegJo`ci 3,5 m - od linii 

rozgraniczającej terenu drogi 2KŚŚ,  
- na terenie 6MN w odlegJo`ci: od 3,5 m do 

4,0 m - od linii rozgraniczającej terenu od strony 
ul. Krasickiego, 3,5 m - od linii rozgraniczającej 
terenu drogi 1KDW, 5,0 m - od linii rozgraniczają-
cej terenu 3KDPj oraz 6,0 m - od linii rozgranicza-

jącej terenu drogi 3KŚW,  
b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki, nie mowe 
”rzekraczać: 

- 35 % ｦ w przypadku zabudowy wolnostojącej,  
- 40 % ｦ w ”rzy”adku zabudowy bliuniaczej,  
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być niwsza niw 30 % ”owierzchni dziaJki budowla-

nej, 

d) wolnostojące budynki garawowe lub gos”o-

darcze nalewy lokalizować w gJębi dziaJki, 
e) wyklucza się obsJugę komunikacyjną terenu 

2MN z drogi 1KDD; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nalewy 
realizować w ukJadzie wolnostojącym, a w terenach 
oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 5MN, do-

”uszcza się równiew zabudowę bliuniaczą, 
b) do”uszcza się usJugi jedynie jako wbudo-

wane w budynki mieszkalne, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych w terenach: 1MN, 2MN, liczona od natu-

ralnego ”oziomu gruntu do najwywszego ”unktu 

dachu, nie mowe ”rzekraczać 14,0 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych w terenach: od 3MN do 6MN, liczona od 

naturalnego ”oziomu gruntu do najwywszego 
”unktu dachu, nie mowe ”rzekraczać 12,0 m, 

e) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych i garawowych, liczona od 
naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

f) dachy budynków ｦ dwuspadowe o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-

chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnym z wyJączeniem dachówki bi-

tumicznej, 

g) ustala się zakaz stosowania okJadzin z two-

rzyw sztucznych jako materiaJów elewacyjnych; 
h) w ”rzy”adku tynkowanych `cian elewacji bu-

dynków ｦ obowiązuje stosowanie odcieni jasnych, 
stonowanych. 

 

§ 13Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 7MN, dla którego obowią-
zują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) zabudowa usJugowa, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
w odlegJo`ci 3,0 m - od linii rozgraniczającej tere-

nu 5KDPj, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do powierzchni dziaJki nie mowe ”rze-

kraczać: 
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- 35 % ｦ w ”rzy”adku zabudowy wolnostojącej,  
- 40 % ｦ w ”rzy”adku zabudowy bliuniaczej,  
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 

niwsza niw 25 % ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi 

5KDPj; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na-

lewy realizować w ukJadzie wolnostojącym lub 
bliuniaczym, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków usJugowych, liczona od naturalnego ”o-

ziomu gruntu do najwywszego ”unktu dachu, nie 
mowe ”rzekraczać 8,0 m, 

d) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych i garawowych, liczona od 
naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

e) dachy budynków ｦ dwuspadowe o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-

chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnym z wyJączeniem dachówki bi-

tumicznej, 

f) w ”rzy”adku tynkowanych `cian elewacji 
budynków ｦ obowiązuje stosowanie odcieni ja-

snych, stonowanych. 

 

§ 14Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, dla któ-
rych obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabu-

dowy usJugowej, 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) drogi wewnętrzne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
- na terenie 1MNłU w odlegJo`ci: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu drogi 3KŚW,  
- na terenie 2MN/U: zgodnie z rysunkiem pla-

nu, w odlegJo`ci minŁ 3,0 m od linii rozgraniczają-
cej terenu drogi 3KDW,  

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mowe ”rze-

kraczać 35 %, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 
niwsza niw 30 % ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d) obsJuga komunikacyjna terenu 1MNłU ｦ  

z drogi 3KŚW lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 

niewyznaczone na rysunku planu, 

e) obsJuga komunikacyjna terenu 2MNłU ｦ  

z ciągu ”ieszo-jezdnego 5KDPj, z drogi we-

wnętrznej 3KŚW lub z drogi wewnętrznej 2KŚW 

poprzez teren 3MW; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nalewy 
realizować w ukJadzie wolnostojącym lub bliunia-

czym, 

b) zabudowę usJugową nalewy realizować w ukJa-
dzie wolnostojącym lub jako funkcję wbudowaną, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu 

do najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 12,0 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 10,0 m, 

e) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych i garawowych, liczona od 
naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

f) dachy budynków ｦ dwuspadowe o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-

chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnym z wyJączeniem dachówki bi-

tumicznej, 

g) w ”rzy”adku tynkowanych `cian elewacji bu-

dynków ｦ obowiązuje stosowanie odcieni jasnych, 
stonowanych. 

 

§ 15Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MW - 3MW, dla któ-
rych obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) zabudowa usJugowa, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
- zgodnie z rysunkiem planu, w tym w odle-

gJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu od 
strony ulŁ SJowackiego, 
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- od linii rozgraniczającej terenu od strony  
ulŁ SJowackiego, zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

- zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub zes”oJu 
dziaJek w ramach jednej inwestycji, nie mowe 
”rzekraczać 40 %, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być niwsza niw 15 % ”owierzchni dziaJki lub ze-

s”oJu dziaJek w ramach jednej inwestycji; 
4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 
a) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-

nych budynków mieszkalnych w terenach 1MW, 
2MW - nie mowe ”rzekraczać 5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-

nych budynków mieszkalnych w terenie 3MW - 

nie mowe ”rzekraczać 4, 
c) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych, garawowych i usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

kalenicy dachu, nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

d) do”uszcza się usJugi lokalizowane w ”arte-

rach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy towa-

rzyszących budynków usJugowych nie mowe 
”rzekraczać 50 m2, ”rzy czym w obrębie kawdego 
terenu do”uszcza się lokalizację jednego budynku 
usJugowego, 

f) dachy budynków mieszkalnych - ”Jaskie lub 
spadziste, 

g) dachy towarzyszących budynków gos”o-

darczych, garawowych i usJugowych - dwuspa-

dowe lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, miesz-

czących się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte 
dachówką ceramiczną, cementową lub materia-

Jem dachówko”odobnymŁ 
 

§ 16Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1M/U, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) drogi wewnętrzne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) towarzyszące budynki garawowe lub gos”o-

darcze nalewy lokalizować w gJębi dziaJki, 
c) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z ul. Pielo-

ka lub ul. Krasickiego; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

budynków mieszkalnych, usJugowych lub mieszkal-

no ｦ usJugowych - nie mowe ”rzekraczać 4, 
b) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych i garawowych, liczona od 
naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

c) dachy budynków mieszkalnych, usJugowych 
lub mieszkalno ｦ usJugowych ｦ spadziste o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 30° do 
45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, 

d) dachy towarzyszących budynków gos”o-

darczych, garawowych ｦ dwuspadowe lub cztero-

s”adowe, o symetrycznych kątach nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych, mieszczących się  
w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiaJem dachów-

kopodobnym. 

 

§ 17Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1U, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) drogi wewnętrzne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
w odlegJo`ci: 5,0 m - od linii rozgraniczającej 
terenu od strony ul. Krasickiego oraz od linii roz-

graniczającej terenu drogi 2KDD - zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki, nie mowe 
”rzekraczać 30 %, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być niwsza niw 30 % ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 12,0 m, 

b) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych, liczona od naturalnego 
”oziomu gruntu do kalenicy dachu, nie mowe ”rze-

kraczać 6,0 m, 

c) dachy budynków ｦ dwuspadowe o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-
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chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnymŁ 

 

§ 18Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 2U, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, parametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki, nie mowe 
”rzekraczać 40 %, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być niwsza niw 15 % ”owierzchni dziaJki, 

d) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi: 

1KDD lub 2KDD; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) maksymalna wysoko`ć budynków usJugowych, 
liczona od naturalnego ”oziomu gruntu do najwywsze-
go ”unktu dachu, nie mowe ”rzekraczać 12,0 m, 

b) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych, liczona od naturalnego 
”oziomu gruntu do kalenicy dachu, nie mowe 
”rzekraczać 6,0 m, 

c) dachy budynków ｦ dwuspadowe o syme-

trycznych kątach nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowe o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-

chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnym z wyJączeniem dachówki bi-

tumicznej. 

 

§ 19Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 3U, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy usJugowej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
w odlegJo`ci 4 m - od linii rozgraniczającej terenu 
drogi 2KDD, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mowe ”rze-

kraczać 40 %, 
c) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi 2KDD; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 12,0 m, 

b) dach budynku ｦ dwuspadowy, o symetrycz-

nych kątach nachylenia gJównych ”oJaci dacho-

wych, mieszczących się w ”rzedziale od 35° do 
45° lub czteros”adowy o symetrycznych kątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczą-
cych się w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte da-

chówką ceramiczną, cementową lub materiaJem 
dachówko”odobnymŁ 

 

§ 20Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 4U, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy usJugowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) drogi wewnętrzne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub zes”oJu 
dziaJek w ramach jednej inwestycji, nie mowe 
”rzekraczać 30 %, 

b) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
być niwsza niw 10 % ”owierzchni dziaJki lub ze-

s”oJu dziaJek w ramach jednej inwestycji, 
c) obsJuga komunikacyjna terenu  
                                          ｦ z drogi 1KDW; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  
w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 

a) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie 
dwóch lokali mieszkalnych w budynkach usJugo-

wych, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gos”odarczych, liczona od naturalnego 
”oziomu gruntu do kalenicy dachu, nie mowe 
”rzekraczać 6,0 m, 

d) dachy budynków - dwuspadowe lub cztero-

spadowe, o symetrycznych kątach nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych, mieszczących się  
w ”rzedziale od 30° do 45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiaJem dachów-

kopodobnym. 

 

§ 21Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1KS/U, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
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1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy usJugowej lub obiektów obsJugi komu-

nikacji drogowej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: 
a) drogi wewnętrzne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, ”arametry i wskauniki zagos”odaro-

wania terenu: 

a) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
w odlegJo`ci: od 3,0 m do 4,0 m od linii rozgrani-

czającej terenu od strony ulŁ SJowackiego, 
b) w przypadku lokalizacji zabudowy, wskaunik 

”owierzchni zabudowy budynków w stosunku do 
”owierzchni dziaJki lub zes”oJu dziaJek w ramach 
jednej inwestycji, nie mowe ”rzekraczać 60 %, 

c) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi 

1KŚŚ lub z ulŁ SJowackiego; 
4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty ”rojektowanych budynków: 
a) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego ”unktu dachu, nie mowe ”rzekra-

czać 15,0 m, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków garawo-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

kalenicy dachu, nie mowe ”rzekraczać 6,0 m,  

a w ”rzy”adku garawu wielo”oziomowego 11,0 m, 

liczone od naturalnego poziomu gruntu do najwyw-
szego elementu budynku, 

c) dachy budynków, za wyjątkiem garawu wielo-

poziomowego - dwuspadowe lub czterospadowe,  

o symetrycznych kątach nachylenia gJównych ”oJa-

ci dachowych, mieszczących się w ”rzedziale od 
30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cemen-

tową lub materiaJem dachówko”odobnymŁ 
 

§ 22Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie terenu: tereny infrastruk-

tury technicznej - energetyka.  

 

§ 23Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, dla któ-
rych obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

dróg ”ublicznych ｦ droga klasy ｭŚｬ dojazdowej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady i standardy urządzania terenu: sze-

roko`ć dróg w liniach rozgraniczających ｦ zgod-

nie z rysunkiem planu. 

 

§ 24Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 3KDPj, 4KDPj, 5KDPj, 

dla których obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

”ublicznych ciągów ”ieszo - jezdnych; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady i standardy urządzania terenu: sze-

roko`ć ciągów w liniach rozgraniczających ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 25Ł Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 6KD, 7KD, dla których 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

dróg ”ublicznych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznejŁ 
 

§ 26Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem: 1KDW, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

dróg wewnętrznych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady i standardy urządzania terenu: sze-

roko`ć drogi w liniach rozgraniczających  
                                            ｦ min. 10,0 m. 

 

§ 27Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem: 2KDW, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

dróg wewnętrznych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady i standardy urządzania terenu: sze-

roko`ć drogi w liniach rozgraniczających ｦ zgod-

nie z rysunkiem planu. 

 

§ 28Ł Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem: 3KDW, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

dróg wewnętrznych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady i standardy urządzania terenu: szero-

ko`ć drogi w liniach rozgraniczających ｦ min. 4,5 m. 

 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 29Ł Stawkę ”rocentową związaną z nalicze-

niem o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

”ozŁ 717 ze zmŁ), ustala się w wysoko`ci:  
1) 30% - dla terenów: MN, MW, MNłU, MłU, 

KS/U, U; 

2) 1% - dla ”ozostaJych terenówŁ 
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§ 30Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Olesna.  

 

§ 31Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Ole`nie  
Piotr Antkowiak 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IX/58/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

”ozŁ 717 ze zmŁ), Rada Miejska w Ole`nie roz-

strzyga: nie ”rzyjąć czę`ci uwagi zgJoszonej  
w dniu 18.03.2011 r. przez Pana Henryka Sta-

wickiego, uzu”eJnionej w dniu 04Ł04Ł2011 r., do 

wyJowonego do wglądu ”ublicznego ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Ole`nie w rejonie ulic: Krasickiego, 

SJowackiego, MaJe Przedmie`cie i Pieloka, w za-

kresie:  

1) rezygnacji z przebiegu drogi publicznej 

oznaczonej symbolem 1KŚŚ ”lanowanej między 
innymi na dziaJkach nr: 2759ł416, 2757ł412, 
2548/412;  

2) w”rowadzenia wzdJuw ulŁ Krasickiego ”o-

między ulicami: SJowackiego a ksŁ Iysika, mowli-
wo`ci lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej 
z usJugamiŁ 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IX/58/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie inwestycji nalewą-
cych do zadaL wJasnych gminy 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianamiŁ) oraz artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmia-

nami), Rada Miejska w Ole`nie rozstrzyga, co 
nastę”uje:  

 

1Ł Wskazuje się nastę”ujący s”osób realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasady ich finansowania: 

1Ł1Ł źadania wJasne gminy obejmują: budowę 
odcinka ”ublicznego ciągu ”ieszo ｦ jezdnego 

4KDPj.  

1Ł2Ł S”osób realizacji inwestycji: realizacja za-

daL wJasnych gminy odbywać się będzie ”o”rzez 
tryb zamówieL ”ublicznychŁ źadania ”owinny 
zostać uwzględnione w wieloletnim ”lanie inwe-

stycyjnym.  

1.3. Zasady finansowania inwestycji:  

tródJem finansowania zadaL wJasnych gminy 
będą:  

a) budwet gminy,  
b) dotacje i fundusze celowe, ”owyczki i kredy-

ty bankowe, `rodki pomocowe Unii Europejskiej 

oraz inne `rodki zewnętrzneŁ  
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IXł58ł11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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