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§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

czternastu dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
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UCHWAIA NR VIII/43/11 

 RADY GMINY SKOROSZYCE 

 

 z dnia 23 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zm.) 

oraz w nawiązaniu do uchwaJy Nr XV/69/08 Ra-

dy Gminy Skoroszyce z dnia 18 lutego 2008 r.  

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Stary Grodków, po stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoro-

szyce, (uchwaJa Rady Gminy Skoroszyce nr X/ 

32/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniona 

uchwaJą Rady Gminy Skoroszyce nr VIII/40/11  

z dnia 23 maja 2011 r.) Rada Gminy Skoroszyce 

uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

obejmującego czę`ć wsi Stary Grodków, przyję-
tego uchwaJą Nr XXI/115/04 Rady Gminy Skoro-

szyce z dnia 13 sierpnia 2004 r., którego granice 

przedstawia się na rysunku planu. 

 

§ 2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 

nastę”ujące zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu, w skali  

1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

DZIAI I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ na-

lewy przez to rozumieć linię, która nie mowe zo-

stać przekroczona sytuowaniem elewacji budyn-

ków, przy budowie nowych budynków oraz roz-

budowie budynków istniejących; nie dotyczy 

budowli i obiektów maJej architektury; okapy  

i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekra-

czalną linię zabudowy o więcej niw 0,5 m, galerie, 

tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niw 1 m,  

a wykusze i ganki o więcej niw 1,5 m, i na dJugo-

`ci nie więcej niw ¼ szeroko`ci elewacji fronto-

wej, pod warunkiem nie przekraczania linii roz-

graniczających teren; 

2) budynek mieszkalny jednorodzinny ｦ nalewy 

przez to rozumieć budynek wolnostojący, w za-

budowie bliuniaczej szeregowej lub grupowej, 

sJuwący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć,  
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej 
niw dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu uwytkowego o powierzchni 

caJkowitej nie”rzekraczającej 30% powierzchni 

caJkowitej budynku; 

3) obiektach i urządzeniach towarzyszących ｦ 

nalewy przez to rozumieć obiekty i urządzenia 

technicznego wy”osawenia, dojazdy i doj`cia, 
parkingi i garawe oraz inne urządzenia ”eJniące 

sJuwebną rolę wobec funkcji podstawowych; 

4) obszarze ｦ nalewy przez to rozumieć caJy 

obszar objęty granicą opracowania; 

5) planie ｦ nalewy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 2 uchwaJy; 
6) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 

przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro`linno-
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`cią oraz wody powierzchniowe na dziaJce bu-

dowlanej; 

7) przepisach szczególnych lub odrębnych ｦ 

nalewy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi; 

8) przestrzeni publicznej ｦ nalewy przez to rozu-

mieć wszelkie tereny dostę”ne powszechnie i nie-

od”Jatnie, w obrębie których mowe znaleuć się kaw-
da jednostka s”oJeczna, jak ulice, place, ”asawe, 
przestrzenie budynków uwyteczno`ci publicznej; 

9) przeznaczeniu ｦ nalewy przez to rozumieć 

funkcję terenu okre`loną w ustaleniach planu; 

10) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 

przez to rozumieć istniejący s”osób zainwesto-

wania lub takie przeznaczenie, które powinno 

”rzewawać na danym terenie, w s”osób okre`lony 

ustaleniami planu, z zastrzeweniem mowliwo`ci 
sytuowania tylko przeznaczenia uzu”eJniającego; 

11) przeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy 

przez to rozumieć przeznaczenie inne niw podsta-

wowe, które wzbogaca przeznaczenie podsta-

wowe danego terenu w s”osób okre`lony w usta-

leniach planu; 

12) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji. 

2. Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 

zgodnie z przepisami szczególnymiŁ 
 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o przeznaczeniu terenu okre-

`lonym jako: 

1) biura ｦ nalewy przez to rozumieć tereny 

przeznaczone do lokalizacji obiektów związanych 

z obsJugą nieruchomo`ci, wynajęciem specjali-

stów, badaniami; dziaJalno`cią związaną z pro-

wadzeniem: dziaJalno`ci prawniczej, rachunkowo-

`ci, księgowo`ci, doradztwem, badaniem rynku  

i opinii publicznej, ”o`rednictwem, dostarczaniem 

informacji, s”orządzaniem o”racowaL, reklamą; 
dziaJalno`cią firm pocztowych, telekomunikacyj-

nych i projektowych, drobne usJugi itp.; 

2) finanse ｦ nalewy przez to rozumieć tereny 

przeznaczone pod lokalizację obiektów związa-

nych z ”o`rednictwem finansowym ｦ dziaJalno`ć 

banków, domów maklerskich, instytucji zajmują-
cych się obsJugą finansową np. w formie leasingu 

czy obsJugi s”rzedawy ratalnej, a takwe instytucji 

związanych z ubezpieczeniami i funduszami eme-

rytalno ｦ rentowymi itp.; 

3) gastronomia ｦ nalewy przez to rozumieć te-

reny przeznaczone pod dziaJalno`ć restauracji, 

kawiarni, herbaciarni, ”ubów, winiarni, klubów 

bilardowy, kręgielni itp.; 

4) handel detaliczny ｦ nalewy przez to rozu-

mieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiek-

tów związanych ze s”rzedawą detaliczną towarów 

w domach towarowych, halach targowych i han-

dlowych, sklepach itp.; 

5) handel hurtowy ｦ nalewy przez to rozumieć 

tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów 

związanych ze s”rzedawą hurtową towarów  

w halach, magazynach i sklepach hurtowych; 

6) produkcja, skJady i magazyny ｦ nalewy 

przez to rozumieć tereny, na których zlokalizowa-

no obiekty i urządzenia przeznaczone do wyko-

nywania funkcji ”rzemysJowej, produkcyjnej, 

skJadowej, magazynowej, transportu, w tym sta-

cje paliw oraz logistyka; 

7) ”rzemysJ uciąwliwy ｦ nalewy przez to rozu-

mieć wszelką dziaJalno`ć ”rodukcyjną wywoJują-
cą szkodliwe uciąwliwo`ci dla `rodowiska w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych i szczególnych; 
8) usJugi bytowe ｦ nalewy przez to rozumieć 

usJugi ”olegające na zapewnieniu miejsca pobytu, 

wywywienia, utrzymania czysto`ci; jak np. sto-

Jówki, pralnie, magle itp.; 

9) usJugi komercyjne ｦ nalewy przez to rozu-

mieć tereny przeznaczone pod usJugi fryzjerskie, 

krawieckie, handel hurtowy, handel detaliczny, 

rozrywkę, turystykę, gastronomię, kulturę, itp., 

za wyjątkiem usJugi i ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagają-
cych s”orządzenia raportu, na podstawie przepi-

sów odrębnych, lub ”rzedsięwzięć, dla których 

obowiązek s”orządzenia raportu mowe być wy-

magany; 

10) usJugi nieuciąwliwe ｦ nalewy przez to ro-

zumieć usJugi nie zaliczane do grupy usJug uciąw-
liwych; 

11) usJugi rzemie`lnicze ｦ nalewy przez to ro-

zumieć usJugi wykonywane przez osobę fizyczną 

”osiadającą odpowiednie kwalifikacje do wyko-

nywania danej dziaJalno`ci, jak np. usJugi kra-

wieckie, stolarskie itp.; 

12) usJugi sakralne ｦ nalewy przez to rozumieć 

teren ko`cioJa wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi związanymi z dziaJalno`cią ko-

`cielną i ”arafialną; 
13) urządzenia sportowe ｦ nalewy przez to ro-

zumieć tereny ”laców gier, równorodnych boisk  

i biewni przeznaczonych na cele rekreacyjne; 

14) usJugi transportowe ｦ nalewy przez to ro-

zumieć wszelkie usJugi związane z przewozem 

towaru; 

15) usJugi uciąwliwe ｦ nalewy przez to rozu-

mieć usJugi, w których prowadzona jest dziaJal-

no`ć ”owodująca przekroczenia dopuszczalnych 

standardów jako`ci `rodowiska poza terenem, na 

którym jest prowadzona ta dziaJalno`ć; 
16) wypoczynek ｦ nalewy przez to rozumieć 

tereny przeznaczone pod dziaJalno`ć urządzeL, 
obiektów i o`rodków sportowo-rekreacyjnych  

i rozrywkowych, a takwe tereny sportowe, parki 

rozrywki itp.; 

17) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

jeden lub kilka budynków mieszkalnych jednoro-



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4972 ｦ Poz. 1193 

 

dzinnych wraz z budynkami garawowymi i gospo-

darczymi; 

18) zalesienia ｦ proces wprowadzania lasu na 

grunty inne niw uwytki le`ne; 
19) zieleL izolacyjna ｦ nalew przez to rozumieć 

pas zieleni wysokiej i `redniej w zwartych zespo-

Jach, lokalizowany gJównie wzdJuw wawniejszych 

ciągów komunikacji samochodowej lub terenów 

”rzemysJowych, ograniczający przedostawanie 

się zanieczyszczeL; 
20) zieleL urządzona ｦ nalewy przez to rozu-

mieć zieleL uksztaJtowaną przez czJowieka pod 

względem rozmieszczenia i doboru gatunków. 

 

§ 5.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 

nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole literowe okre`lające przeznaczenie 

podstawowe terenu; 

a) MN/U1 ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 
b) UK ｦ tereny zabudowy usJugowej - usJugi 

kultu religijnego, 

c) RU/RM ｦ tereny obsJugi rolnictwa z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej, 

d) P/AG/KS ｦ tereny ”rzemysJu z dopuszcze-

niem aktywno`ci gospodarczej oraz terenów ob-

sJugi komunikacji, 

e) ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, 

f) ZP- tereny zieleni urządzonej, 
g) ZL ｦ lasy, 

h) R ｦ tereny rolnicze, 

i) ZC ｦ tereny zieleni cmentarnej, 

j) WS ｦ tereny wód powierzchniowych `ródlą-
dowych, 

k) K - tereny infrastruktury technicznej - kana-

lizacja, 

l) KS ｦ tereny obsJugi komunikacji, 

m) KDG ｦ drogi publiczne klasy gJównej, 
n) KDL ｦ drogi publiczne klasy lokalnej, 

o) KDD ｦ drogi publiczne klasy dojazdowej, 

p) tereny infrastruktury technicznej: 

- E ｦ z zakresu elektroenergetyki, 

- K ｦ z zakresu kanalizacji; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obiekty i obszary wpisane do rejestru za-

bytków wraz z numerem rejestru; 

6) strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej. 

2. PozostaJe elementy rysunku planu mają 

charakter informacyjny bądu postulatywny. 

3. Linie rozgraniczające nowych urządzeL in-

frastruktury technicznej mogą ”odlegać korek-

tom, wynikającym z potrzeb technologicznych,  

o ile nie zostaną naruszone interesy osób trze-

cich. 

RozdziaJ 1 

Ogólne zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego oraz wymagania wynikające  

z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 6.1. Na caJym obszarze objętym planem 

obowiązują nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego: 

1) ciągi zabudowy lokalizowanej na obszarach 

wiejskich, szczególnie wzdJuw ulic i dróg publicznych; 

2) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzen-

ną terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 

uciąwliwych; 
3) przy projektowaniu kolorystyki istniejących  

i projektowanych budynków wyklucza się stoso-

wanie kolorów jaskrawych, dalekich od natural-

nych oraz umieszczanie na elewacjach elementów 

odblaskowych; 

4) dopuszcza się lokalizację ogrodzeL awuro-

wych z elementów betonowych na terenach za-

budowy produkcyjnej, skJadowania i magazynów 

oraz na tyJach zabudowy zagrodowej i mieszka-

niowej; 

5) w przypadku uzu”eJniania zabudowy na te-

renach zainwestowanych, dopuszcza się przekro-

czenie obowiązujących linii zabudowy, wyJącznie 

po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

1) Brak tre`ci 
2. Na caJym obszarze objętym planem obowią-

zują nastę”ujące wymagania wynikające z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

1) wzdJuw drogi wojewódzkiej nr 401 dopusz-

cza się no`niki reklamowe o powierzchni maksy-

malnej 10 m2; 

2) zakazuje się umieszczania no`ników rekla-

mowych na elewacjach obiektów zabytkowych; 

3) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza 

się umieszczanie elementów informacji turystycz-

nej, plansz reklamowych i elementów maJej archi-

tektury, zgodnie z wymogami ”rze”isów szcze-

gólnych i odrębnychŁ 
 

RozdziaJ 2 

Ogólne zasady ochrony `rodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 7. Obszar opracowania znajduje się w grani-

cach zlewni chronionej rzeki Nysy KJodzkiej, dla 

której ustala się ochronę zasobów wód po-

wierzchniowych. 

 

§ 8. Obszar opracowania znajduje się w strefie 

ochrony ”o`redniej ujęcia wody dla miasta Wro-

cJawia, dla którego obowiązują ograniczenia, wy-

nikające z Decyzji Urzędu Wojewódzkiego we 

WrocJawiu RLS gw I 053/17/74 z dnia 31 marca 

1974 r., m.in. 

1) zakaz rozwoju istniejących zakJadów, i loka-

lizacji nowych, o wodochJonnym, bezzwrotnym 
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procesie produkcji oraz wytwarzających szkodli-

we `cieki (szczególni zakJady ”rzemysJu chemicz-

nego); 

2) w przypadku lokalizacji zakJadów innych niw 
te, o których mowa w pkt 1, ustala się obowią-
zek wybudowania ”eJnych urządzeL do oczysz-

czania `cieków wedJug norm wymaganych dla  

I klasy czysto`ci wód; 
3) zakaz opylania upraw i drzewostanu `rod-

kami chemicznymi ochrony ro`lin przy pomocy 

samolotówŁ 
 

§ 9. Ustala się strefę sanitarną od cmentarza  

o szeroko`ci 50 m, dla której obowiązują przepisy 

odrębne i szczególneŁ 
 

§ 10. WzdJuw napowietrznych linii elektroener-

getycznych 15 kV ustala się pasy wolne od zago-

spodarowania i zadrzewienia o szeroko`ci 16 m - 

po 8 m od osi linii w obu kierunkach, dla której 
obowiązują przepisy szczególne. 

 

§ 11. Na obszarze objętym planem znajduje 

się pomnik przyrody wpisany do wojewódzkiego 

rejestru ”omników przyrody - Dąb szy”uJkowy 

/Qercus robur/ nr rej. 818, chroniony na podsta-

wie ”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 12.1. Na caJym obszarze objętym planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) stosowanie do celów grzewczych i techno-

logicznych przyjaznych dla `rodowiska no`ników 

energii; 

2) segregacja od”adów w miejscach wyzna-

czonych i wykonanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) istniejący drzewostan nalewy ”rzewidzieć  

w miarę mowliwo`ci do zachowania; 

4) w przypadku wystą”ienia starodrzewu  

i drzew o wymiarach pomnikowych nalewy je 

objąć bezwzględną ochroną; 
5) na terenie starodrzewu, który przedstawia 

walory zabytkowe, utrzymuje się zakaz wycinki 

drzew, a wszystkie prace konserwacyjne mogą 

być prowadzone po uzyskaniu odpowiedniego 

zezwolenia; 

6) zaleca się regularne stosowanie zgodnie  

z przepisami szczególnymi: 
a) cięć ”ielęgnacyjnych ｦ przyrodniczych,  

w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego 

zieleni, 

b) cięć technicznych ｦ w celu zlikwidowania 

zagroweL dla ludzi i mienia (w energetyce, tele-

komunikacji, budownictwie, itp.); 

7) w uzasadnionych przypadkach zezwala się 

na wymianę istniejących drzew, ”owodujących 

zaciemnianie, zagrawających bez”ieczeLstwu ludzi 

oraz zniszczeniu podziemnych urządzeL technicz-

nych a takwe przy pracach niwelacyjnych, na zie-

leL o wysokich walorach estetycznych, zimozie-

lonych, odpornych na w”Jyw zanieczyszczenia 

powietrza i gleby; 

8) uciąwliwo`ci z prowadzonych dziaJalno`ci 
nie mogą wykraczać poza linie rozgraniczające 

terenów przeznaczonych pod te dziaJalno`ci; 
9) ustala się obowiązek pozostawienia mini-

mum 5 m pasa wolnego od zabudowy wzdJuw 
wszystkich cieków wodnych i rowów; 

10) w trakcie przebudowy, remontów i mo-

dernizacji nalewy dąwyć do maksymalnego utrzy-

mania warto`ciowych cech regionalnych (urbani-

stycznych). 

 

§ 13.1. Ustala się zakaz lokalizowania przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko lub ”rzedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem 

”rzedsięwzięć infrastrukturalnych, zabezpieczają-
cych funkcjonowanie wsi, instalacji związanych 

ze zwykJym korzystaniem ze `rodowiska oraz 

inwestycji celu publicznego. 

2. Obowiązuje zakaz wykraczania uciąwliwo-

`ci, spowodowanych ”rowadzoną dziaJalno`cią 

poza granicę terenu, do którego inwestor posiada 

tytuJ prawny. 

 

RozdziaJ 3 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 14. Na obszarze objętym planem wystę”ują 

nastę”ujące obiekty i obszary wpisane do rejestru 

zabytków - chronione prawem na podstawie 

”rze”isów odrębnych: 
1) Ko`cióJ parafialny p.w `wŁ Trójcy pod nu-

merem rejestru 1156/66; 

2) Ogrodzenie ko`cioJa pod numerem rejestru  

1156/66. 

 

§ 15.1. Na caJym obszarze objętym planem 

wystę”ują nastę”ujące obiekty wymagające 

ochrony, wskazane przez Wojewódzkiego Kon-

serwatora źabytków: 
1) Cmentarz przy ko`ciele ｦ ok. XIX w; 

2) Kapliczka przy domu nr 34 ｦ ok. XIX w; 

3) Dom nauczyciela nr 102 ｦ ok. 1925 r.; 

4) Dom nr 12- ok. 1925 r.; 

5) Dom nr 14 ｦ ok. 1930 r.; 

6) Budynek gospodarczy przy domu nr 14  

ｦok. 1930 r.; 

7) Dom nr 18-20 ｦ mur pocz. XX w; 

8) Dom nr 34 ｦ mur XIX w; 

9) Dom nr 36 ｦ ok. 1925 r.; 

10) Dom nr 38 ｦ ćwŁ XIX w; 

11) Dom nr 65 ｦ ćwŁ XIX w; 

12) Dom nr 67 ｦ ćwŁ XIX w; 

13) Dom nr 70 - ćwŁ XIX w; 
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14) Dom nr 72 - k. XIX w; 

15) Dom nr 88 - ćwŁ XIX; 

16) Dom nr 92 ｦ pocz. XX w; 

17) StodoJa przy domu nr 98 ｦ ok. 1860 r.; 

18) Dom nr 106 ｦ ok. 1900 r.; 

19) Budynek gospodarczy przy domu nr 106  

ｦ ok. 1900 r.; 

20) Dom nr 108 ｦ pocz. XX w; 

21) Dom nr 110 ｦ ćwŁ XII w. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską dla 

wszystkich obiektów, wskazanych przez Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków, ”oJowonych 

na obszarze objętym planem. 

3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) obowiązek zachowania budynku w zakresie 

bryJy, formy i pierwotnego rodzaj pokrycia dachu, 

ukJadu i wystroju elewacji, pierwotnej formy sto-

larki okiennej i drzwiowej; 

2) zakaz zmiany wyglądu w s”osób niezgodny 

ze stylem obiektu w zakresie stosowanych mate-

riaJów zewnętrznych i kolorystyki; 

3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia 

historycznych ”odziaJów, detalu i kolorów, zgod-

nie z ich pierwowzorem; 

4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej nakaz dostosowania do pierwotnej 

historycznej formy oraz ”odziaJów; 
5) przy wymianie pokrycia dachu nakaz za-

chowania lub ”rzywrócenia pierwotnego rodzaju 

pokrycia w zakresie formy i materiaJu; 
6) dopuszcza się wymianę zabudowy w wy-

padku gdy jest to uzasadnione względami tech-

nicznymi, ekonomicznymi lub planistycznymi po 

uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwa-

tora źabytków i na warunkach przez niego okre-

`lonych; 
7) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, do-

budowę po uzyskaniu odpowiednich uzgodnieL 

od wJa`ciwego organu; 

8) w trakcie przebudowy, remontów i moder-

nizacji nalewy dąwyć do maksymalnego utrzymania 

warto`ciowych cech regionalnych (urbanistycz-

nych). 

 

§ 16.1. Ustala się strefę `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej, wyznaczoną na rysunku planu, dla 

której zakJada się ”ierwszeLstwo wymagaL kon-

serwatorskich nad wszelką ”rowadzoną ws”óJ-
cze`nie dziaJalno`cią inwestycyjną, gos”odarczą  

i usJugowąŁ 
2. Przebieg strefy, o której mowa w ust. 1, 

przedstawia zaJącznik graficzny. 

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 

przedmiotem ochrony jest zes”óJ ko`cielny przy 

Ko`ciele parafialnym p.w. `wŁ TrójcyŁ 
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowią-

zują nastę”ujące ustalenia: 

1) konserwacja gJównych elementów ukJadu 

przestrzennego, szczególnie: nawierzchnie, spo-

sób uwytkowania gruntów, zabudowa, zieleL; 
2) dostosowanie ws”óJczesnych funkcji do 

warto`ci zabytkowych zes”oJu i jego ”oszczegól-

nych obiektów, i nawiązanie do ich programu 

historycznego oraz eliminacja funkcji uciąwliwychŁ 
5. Wszelkie inwestycje nalewy uzgadniać z wo-

jewódzkim konserwatorem zabytków na zasadach 

i w zakresie okre`lonym w przepisach szczegól-

nych. 

 

§ 17. Ustala się strefę obserwacji archeolo-

gicznej ｭOWｬ, towsamą z granicą opracowania 

planu, w obrębie której inwestycje realizowane są 

zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi 
oraz po uzgodnieniu z wJa`ciwymi terenowo sJuw-
bami ochrony archeologicznej. 

 

RozdziaJ 4 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziaJu 

nieruchomo`ci 

§ 18.1. Na caJym obszarze objętym planem 

dopuszcza się scalanie i ”odziaJ nieruchomo`ci 
przy zachowaniu swobodnego dostę”u do budyn-

ków, warunków ochrony ”rzeciw”owarowej, wy-

maganych ”rze”isów odrębnych i szczególnych,  
z zastrzeweniem za”isów zawartych w Dziale II, 

Ustalenia szczegóJoweŁ 
2. Dopuszcza się ”odziaJ dziaJki po `cianie bu-

dynku tylko w uzasadnionych przypadkach. 

3. Dopuszcza się ”odziaJy geodezyjne z tole-

rancją do 10% powierzchni minimalnych, ustalo-

nych niniejszym planem. 

4. Dopuszcza się ”odziaJy, w wyniku których 

”owstaJa dziaJka będzie s”eJniać nastę”ujące 

warunki: 

1) minimalna powierzchnia dziaJki: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej ｦ 700 m2, 

b) zabudowy usJugowej - 1000 m2; 

2) obsJuga komunikacyjna poprzez drogi lokal-

ne oraz dojazdowe; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej: 

- jednorodzinnej wolnostojącej ｦ 18 m, 

- bliuniaczej dla kawdego budynku ｦ 15 m, 

- szeregowej ｦ 8 m, 

b) dla zabudowy zagrodowej ｦ 25 m, 

c) dla zabudowy produkcyjnej, skJadów i ma-

gazynów ｦ wedJug potrzeb zamierzenia inwesty-

cyjnego. 

5. Zapisy ust. 4 nie dotyczą dziaJek powsta-

Jych w wyniku regulacji granic, wydzielanych na 

”owiększenie dziaJek sąsiednich, regulacji stanów 

prawnych oraz wydzielonych w plombach istnie-

jącej zabudowy, a takwe wydzielanych pod drogi 

wewnętrzneŁ 
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6. Pod kubaturowe stacje transformatorowe 

15/0,4 kV ustala się obowiązek wydzielenia osob-

nej dziaJki o maksymalnych wymiarach 6 x 4 m 

oraz za”ewnić obsJugę komunikacyjną z dróg do-

jazdowych. 

7. Nie zezwala się na realizację jednej inwe-

stycji na więcej niw jednej dziaJce, w tym celu 

nalewy przed wystą”ieniem o pozwolenie na bu-

dowę dokonać scalenia nieruchomo`ciŁ 
 

RozdziaJ 5 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 19.1. Na obszarze objętym planem dopusz-

cza się realizację obiektów tymczasowych, zwią-
zanych z realizacją inwestycji lub obsJugą imprez 

plenerowych, festynów, jarmarków, itp., do sied-

miu dni po zakoLczeniu inwestycji, bądu imprezy. 

2. Po rozebraniu obiektów tymczasowych 

obowiązuje rekultywacja terenu, który ulegJ 
zniszczeniu za s”rawą tych obiektówŁ 

 

RozdziaJ 6 

Ogólne parametry i wskauniki ksztaJtowania 

zabudowy 

§ 20. Na caJym obszarze objętym planem 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się przerwanie linii zabudowy 

przez tereny komunikacji wewnętrznej; 
2) zapewnienie przez inwestora dostę”no`ci 

komunikacyjnej do dziaJek, które oddzielone są od 

drogi publicznej ciekiem wodnym; 

3) ustala się obowiązek umieszczania na bu-

dynkach od strony wej`cia numerów administra-

cyjnych budynków; 
4) dopuszcza się wykonanie ganków, galerii na 

”iętrze; 
5) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe, 

kryte dachówką lub materiaJami dachówko po-

dobnymi; 

6) dla budynków mieszkalnych ustala się kąt 
nachylenia ”oJaci dachowych równy 30-50o. 

 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji 

§ 21. Na caJym obszarze objętym planem na-

lewy za”ewnić od”owiednią do rodzaju przezna-

czenia terenu ilo`ć miejsc parkingowych. 

 

DZIAI II 

USTALENIA SZCZEGÓIOWE 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01MN/U ｦ 12MN/U, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi komercyjne; 

2) dopuszcza się mowliwo`ć zainwestowania 

mieszkalno-gospodarczego jako do”eJnienie i po-

szerzenie istniejącego zainwestowania; 

3) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) biura, 

b) finanse, 

c) usJugi bytowe, 

d) usJugi rzemie`lnicze, 
e) obiekty i urządzenia towarzyszące; 
4) zakaz wykraczania poza granice terenu 

ewentualnych uciąwliwo`ci spowodowanych dzia-

Jalno`ciami wymienionymi w pkt 3; 

5) dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy, i zagospodarowania terenów 

oraz warunków zagospodarowania: 

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 

b) dopuszcza się budowę maJych obiektów na 

granicy dziaJki lub 1,5 od granicy po uzyskaniu 

zgody wJa`ciciela dziaJki sąsiedniej za wyjątkiem 

granicy z terenami komunikacji, 

c) dopuszcza się co najwywej trzy kondygnacje 

nadziemne Jącznie z poddaszem oraz maksymalną 

wysoko`ć od najwywszego punktu poziomu terenu 

do najwywszego punktu kalenicy dachu równą 14 m, 

d) obszar zabudowany nie mowe ”rzekroczyć 

40% powierzchni dziaJki, 
e) obowiązuje pozostawienie co najmniej 60% 

powierzchni dziaJki jako teren biologicznie czynny, 

f) obowiązuje zagospodarowanie co najmniej 

25% powierzchni kawdej dziaJki budowlanej ziele-

nią, 
g) przy podziale terenu o powierzchni ”owywej 

0,5 ha przeznaczonego pod obiekty kubaturowe, 

na zlecenie wnioskodawcy nalewy s”orządzić 

koncepcje urbanistyczno ｦ architektoniczną wy-

konaną przez osoby do tego uprawnione; 
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6) ustala się dopuszczalne poziomy haJasu jak 

dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usJugo-

wej, o których mowa w przepisach szczególnych; 
7) dotyczące komunikacji: 

a) w granicach dziaJek budowlanych nalewy 

”rzewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych wliczając garaw, 
b) ustala się obsJugę komunikacyjną z przyle-

gJych dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrz-
nych. 

 

§ 23. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 01UK, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: usJugi sakralne; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zieleL urządzona, 
b) obiekty i urządzenia towarzyszące; 
3) ustala się strefę wej`ciową od strony drogi  

01KDL; 

4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 25% 

powierzchni terenu pod zieleL; 
5) obowiązuje strefa `cisJej ochrony konserwator-

skiej, dla której ustalenia zawarte zostaJy w § 16; 

6) dotyczące komunikacji: 

a) obsJuga w zakresie miejsc parkingowych  

z terenu 03KS, 

b) ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL. 

 

§ 24. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 01P/AG/KS, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ ”rzemysJ uciąw-
liwy; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi uciąwliwe, 
b) produkcja, skJady i magazyny, 

c) zieleL urządzona, 
d) infrastruktura techniczna; 

3) dotyczące zasad ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązek wy”osawenia terenu w urządze-

nia i technologie ograniczające ujemny w”Jyw 

inwestycji na warunki lokalne, 

b) obowiązek zachowania pasa zieleni o szero-

ko`ci minimalnej 3 m wzdJuw linii rozgraniczającej 
teren; 

4) dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów 

oraz warunków zagospodarowania: 

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 

b) dachy wielospadowe o symetrycznym na-

chyleniu ”oJaci, 
c) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu pod zieleL; 
5) nie obowiązują zapisy § 12 pkt 8 oraz § 13; 

6) dotyczące komunikacji: 

a) ustala się minimalną liczbę miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej obiektu, 

b) ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 03KDL. 

 

§ 25. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01KS ｦ 03KS, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu 

01KS ｦ przystanek autobusowy; 

2) jako przeznaczenie podstawowe terenów 

02KS i 03KS ｦ parking dla samochodów osobo-

wych; 

3) jako przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) handel detaliczny, 

b) gastronomia, 

c) zieleL urządzona; 
4) nie dopuszcza się: 
a) miejsc postojowych dla samochodów cięwa-

rowych, 

b) lokalizacji garawy, 
c) lokalizacji obiektów tymczasowych; 

5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenów oraz warunki 

zagospodarowania ｦ liczbę kondygnacji ustala się 

na dwie kondygnacje nadziemne. 

 

§ 26. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 01ZC, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ cmentarz; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi sakralne, 

b) zieleL urządzona, 
c) infrastruktura techniczna; 

3) ustala się strefę ochronną, zgodnie z prze-

pisami szczególnymi, której przebieg pokazany 

jest na rysunku planu; 

4) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu  

z drogi klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 03KDD. 

 

§ 27. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01ZI ｦ 15ZI, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zieleni izolacyjnej, 

b) zalesienia; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ infrastruktura 

techniczna; 

3) dotyczące zasad zabudowy i zagospodaro-

wania terenów: 
a) adaptuje się zagospodarowanie zgodne  

z funkcją wiodącą, 
b) ustala się nakaz ochrony zadrzewieL i ko-

nieczno`ć nasadzeL zieleni wysokiej i niskiej, 

c) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

d) zakaz lokalizacji reklam wolnostojącychŁ 
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§ 28. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01ZP ｦ 08ZP, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleL urzą-
dzona; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia sportowe, 

b) wypoczynek, 

c) obiekty i urządzenia towarzyszące; 
3) zakaz wycinki drzew, za wyjątkiem zabie-

gów ”ielęgnacyjnych i wynikających ze stanu 

zdrowotnego drzewostanu; 

4) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni 

publicznej ”unktów informacji turystycznej; 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) dopuszcza się realizację maJogabarytowych 

obiektów nie związanych trwale z gruntem  

i urządzeL związanych z eks”loatacją planowane-

go Jowiska, 
c) zieleL ksztaJtować w formie zieleni niskiej  

i wysokiej oraz zadrzewieL i zakrzewieL, 
d) dopuszcza się lokalizację urządzeL rekre-

acyjnych i sportowych w postaci ”laców zabaw, 

`ciewek spacerowych, ciągów pieszo - rowero-

wych, wiat festynowych itp. 

 

§ 29. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01ZL - 09ZL, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ lasy; 

2) zakaz zabudowy; 

3) obowiązuje pozostawienie pasa niezabudo-

wanego wzdJuw granicy lasu o szeroko`ci ok. 40 m; 

4) dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego: 

a) dopuszcza się lokalizowanie `ciewek rowe-

rowych i szlaków pieszych po istniejących dro-

gach le`nych, 
b) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji 

turystycznej na szlakach i `ciewkach wymienio-

nych w lit. a, 

c) lokalizacje dróg i tablic wymienionych w lit. a 

i b nalewy uzgodnić z odpowiednim zarządcą lasu. 

 

§ 30. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01RU/RM - 02RU/RM, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu 01RU/RM: 

a) szklarnie, 

b) zabudowa zagrodowa; 

2) przeznaczenie podstawowe terenu 02RU/RM: 

a) usJugi transportowe związane z dziaJalno-

`cią rolniczą, 
b) handel hurtowy związany z dziaJalno`cią 

rolniczą, 
c) zabudowa zagrodowa; 

3) przeznaczenie uzu”eJniające: 

a) usJugi nieuciąwliwe wbudowane w budynki 

mieszkalne związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią 

rolniczą, 
b) zieleL urządzona, 
c) obiekty i urządzenia towarzyszące; 
4) dotyczące zasad ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązek wy”osawenia terenu w urządze-

nia i technologie ograniczające ujemny w”Jyw 

inwestycji na warunki lokalne, 

b) zakaz wykraczania poza granice terenu 

ewentualnych uciąwliwo`ci spowodowanych dzia-

Jalno`ciami wymienionymi w ust. 1; 

5) dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów 

oraz warunków zagospodarowania: 

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 

b) dopuszcza się zabudowę jednokondygna-

cyjną, nie niwszą niw 5,0 m od poziomu terenu, 

pod warunkiem zaprojektowania elementów wyw-
szych, tj. poddasza lub antresoli uwytkowej  
o wysoko`ci minimum 7,5 m do kalenicy dachu, 

c) dachy wielospadowe o symetrycznym na-

chyleniu ”oJaci, 
d) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu pod zieleL; 
6) dotyczące komunikacji: 

a) ustala się minimalną liczbę miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej obiektu, 

b) ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL. 

 

§ 31. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01R - 06R, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ uprawy rolne; 

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeL in-

frastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeL rekre-

acyjnych w postaci `ciewek spacerowych i rowe-

rowych, Jąk rekreacyjnych. 

 

§ 32.1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01E ｦ 02E, obowiązuje zacho-

wanie istniejących budynków, budowli i urządzeL 

oraz mowliwo`ć realizacji nowych, zgodnych  

z przeznaczeniem terenu. 

2. Obowiązują ustalenia, o których mowa w § 18 

ust. 6. 

 

§ 33.1. Teren, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 01K, przeznacza się pod budowę prze-

pompowni `ciekówŁ 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują przepisy szczególne i odrębneŁ 
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§ 34. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01WS - 10WS, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody ”Jynące  

i stojące; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzeniami gospodarki wodnej, 

b) towarzyszącą zielenią wysoką i niską; 
3) ustala się obowiązek pozostawienia 5 me-

trów pasa eksploatacyjnego wzdJuw cieków wod-

nych wolnych od zabudowy, licząc od górnej 
krawędzi skarpy koryta cieku. 

 

§ 35. UkJad komunikacyjny i związane z nim 

tereny dzieli się na kategorie, dla których okre`la 

się zasady zagospodarowania i urządzenia: 
1) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 01KDG, obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

a) ustala się minimalną szeroko`ć drogi w li-

niach rozgraniczających 35 m, 

b) obowiązują obustronne chodniki, 

c) dopuszcza się lokalne zmniejszenie minimal-

nej szeroko`ci w liniach rozgraniczających okre-

`lonej w lit. a zgodnie z rysunkiem planu, 

d) zakaz lokalizowania bez”o`rednich zjazdów 

dla nowo wydzielanych dziaJek, 
e) sieci infrastruktury technicznej nie związane 

z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami 

ruchu drogowego nalewy wykonywać poza pasem 

drogowym, 

f) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej w szczególnie uzasadnionych przypad-

kach, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi, 

g) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczającej 8 m dla nowo wznoszo-

nych budynków; 
2) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 01KDL ｦ 03KDL, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

a) ustala się minimalną szeroko`ć drogi w li-

niach rozgraniczających 10 m, 

b) obowiązują obustronne chodniki, 

c) w przypadku braku mowliwo`ci budowy chod-

nika, dopuszcza się stosowanie ws”ólnej jezdni 

przeznaczonej dla ruchu pieszego i koJowego, 
d) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych 

urządzeL infrastruktury technicznej, 

e) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izola-

cyjnej oraz obiektów maJej architektury, 

f) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczającej 6 m dla nowych obiektówŁ 
 

§ 36. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: 

1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego  

w liniach rozgraniczających terenów ulic, za zgo-

dą ich zarządcy; 

2) dopuszcza się mowliwo`ć realizacji sieci  

i urządzeL technicznych uzbrojenia jako towarzy-

szących inwestycjom na terenach wJasnych in-

westorów; 
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - wyposa-

wenie w sieć wodociągową wszystkich obszarów 

zainwestowania: 

a) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwe-

stycji na cele komunalne i ochronę ”rzeciw”owaro-

wą nastą”i poprzez rozbudowę sieci i urządzeL, 
b) ustala się biewącą konserwację, remonty 

kapitalne oraz wymianę zuwytych rurociągów  

w celu zmniejszenia strat w przesyle wody, 

c) zachowuje się lokalne ujęcia wody ze uródeJ 
i studni kopanych jako zabezpieczenie w przy-

padku awarii lub klęsk wywioJowych oraz z mow-
liwo`cią ich wykorzystania do celów gospodar-

czych i produkcji rolnej; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną: 
a) w przypadku kolizji planowanego zagospo-

darowania terenu z istniejącymi napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się ich 

”rzebudowę na koszt inicjatora zmian, w oparciu 

o warunki przebudowy oraz umowę, bądu poro-

zumienie o ”rzebudowę, którą zawrze inicjator 

zmian z zarządcą sieci, 

b) sieci elektroenergetyczne ”rowadzić wzdJuw 
dróg, 

c) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroener-

getycznej w formie linii napowietrznych, kablo-

wych lub napowietrzno-kablowych, 

d) linie elektroenergetyczne napowietrzne na-

lewy realizować poza pasem `cisJego zainwesto-

wania okre`lonym symbolami: MN, U, RU, 

e) dopuszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 

o`wietlenia ulicznego; 

5) w zakresie odprowadzenia `cieków: 
a) docelowe odprowadzenie `cieków do oczysz-

czalni, siecią istniejących lub planowanych do reali-

zacji kanaJów, 
b) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbior-

ników na nieczysto`ci ”Jynne oraz biologicznych 

oczyszczalni `cieków, na terenach, gdzie nie ma 

mowliwo`ci wJączenia do sieci kanalizacyjnej,  

o której w mowa w lit. a, 

c) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczysz-

czonych odpowiednio `cieków do wód powierzch-

niowych i do ziemi; 

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) zagospodarowanie wód opadowych na 

wszystkich terenach zainwestowanych, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej, wody opadowe nalewy od”rowadzać do 

studzienek lub otwartych cieków wodnych, 

c) ustala się obowiązek oczyszczania wód 

opadowych wprowadzanych do ziemi w stopniu 

wymaganym przepisami odrębnymi, 
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d) dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji 

deszczowej od”Jywów z powierzchni dachów 

obiektów kubaturowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) dopuszcza się budowę sieci i urządzeL prze-

syJu lub zaopatrzenia w gaz ziemny, 

b) zaopatrzenie w gaz ziemny istniejącej i pla-

nowanej zabudowy powinno być poprzedzone 

analizą, z której będzie wynikać zasadno`ć reali-

zacji inwestycji, a nastę”nie uzyskania od do-

stawcy gazu warunków technicznych ”rzyJącze-

nia i podpisania umowy ”rzyJączeniowej zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 
c) ustala się obowiązek prowadzenie sieci ga-

zowej wyJącznie na terenach ogólnodostę”nych 

oraz pasach dróg i ulic, 

d) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej 

przez tereny zainwestowania, wyJącznie za zgodą 

ich dysponenta oraz z poszanowaniem natural-

nych linii ”odziaJu, granic wJadania oraz mowliwo-

`ci ”óuniejszego zagospodarowania, 

e) dopuszcza się modernizację i rozbudowę 

sieci gazowej, 

f) dopuszcza się realizację lokalnych uródeJ 
cie”Ja na paliwo gazowe lub ”Jynne oraz wyko-

rzystanie energii elektrycznej do celów grzew-

czych, 

g) zakazuje się takiego ”odziaJu na dziaJki, by 

istniejąca sieć gazowa znajdowaJa się poza tere-

nem dziaJek, będących wJasno`cią gminy, lub 

pasa drogowego; 

8) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: 
a) stosowanie urządzeL grzewczych o wyso-

kiej s”rawno`ci i niskim stopniu emisji zanie-

czyszczeL, 
b) stosowanie paliwa ekologicznego do celów 

grzewczych; 

9) obowiązek zneutralizowania substancji ro-

popochodnych lub chemicznych, je`li takie wy-

stą”ią, na terenie wJasnym inwestora; 

10) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 

których mowe doj`ć do zanieczyszczenia substan-

cjami, o których mowa w pkt 10; 

11) w zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów obowiązują zasady okre`lone w odrębnych 

przepisach szczególnych i gminnych; 

12) w zakresie ochrony przed polem elektro-

magnetycznym związanym z obiektami elektro-

energetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązu-

ją zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeL 

i sieci infrastruktury okre`lone w wymaganiach 

”rze”isów odrębnych; 
13) w zakresie telekomunikacji: 

a) na obszarze objętym planem zakJada się 

utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomuni-

kacyjnej (urządzeL i sieci) oraz jej rozbudowę 

wraz z masztami i antenami dostę”u radiowego, 

b) przebudowa istniejącej sieci telekomunika-

cyjnej, która koliduje z projektowanym zagospo-

darowaniem terenu i ukJadem komunikacyjnym, 

mowe być realizowana na warunkach okre`lonych 

przez operatora telekomunikacyjnego wedJug 

”rze”isów odrębnych, 
c) ustala się obowiązek sytuowania sieci w li-

niach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych, 

d) dopuszcza się realizację naziemnych obiek-

tów kubaturowych urządzeL telekomunikacyjnych 

w uzasadnionych technicznie lokalizacjach, jako 

obiektów wolnostojących na terenie posiadanym 

lub nabywanym przez gestora sieci, lub wewnątrz 
budynków, za zgodą ich wJa`cicieli, 

e) ustala się obowiązek zapewnienia dostę”u do 

urządzeL i sieci telekomunikacyjnych w trybie zwy-

kJej eksploatacji, jak równiew w trybie awaryjnym, 

f) ustala się obowiązek zachowania stref 

ochronnych i odlegJo`ci od teletechnicznych sieci 

podziemnych i nadziemnych z godnie z przepisami 

odrębnymi i szczególnymi, 
g) dopuszcza się mowliwo`ć zamiany sieci na-

ziemnych na sieci doziemne; 

14) w zakresie melioracji wodnych: 

a) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  

i remont istniejącego systemu drenarskiego i ro-

wów odwadniających, 
b) budowa nowych urządzeL melioracyjnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c) w przypadku zabudowy na terenach zmelio-

rowanych, wymagane jest uzyskanie stosownych 

zezwoleL, uzgodnieL organów do spraw meliora-

cji wodnych, 

d) skanalizowanie cieku wodnego lub rowu 

melioracyjnego, budowa mostków, kJadek, wjaz-

dów za zgodą zarządcyŁ 
 

DZIAI III 

USTALENIA KOKCOWE 

§ 37.1. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okre-

`la się stawkę ”rocentową, sJuwącą naliczaniu 

jednorazowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci, w wysoko`ci 15%. 

2. W odniesieniu do gruntów, będących wJa-

sno`cią gminy, jednorazowa o”Jata w przypadku 

zbycia nieruchomo`ci nie będzie pobierana. 

 

§ 38. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Skoroszyce. 

 

§ 39. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  
Rady Gminy Skoroszyce  

Henryk SokoJowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIII/43/11 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 23 maja 2011 r. 

 

Rysunek planu 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4981 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4982 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4983 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4984 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4985 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4986 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4987 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4988 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4989 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4990 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4991 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4992 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4993 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4994 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4995 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4996 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4997 ｦ Poz. 1193 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4998 ｦ Poz. 1193 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 4999 ｦ Poz. 1193 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIII/43/11 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 23 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) 

Rada Gminy Skoroszyce rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzeniu uwag, wniesionych do projektu pla-

nu. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Stary Grodków, zo-

staJ wyJowony do publicznego wglądu w dniach 

od 15 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce. Na dzieL 

25 listopada 2010 r. wyznaczony zostaJ termin 

dyskusji publicznej. 

Informacje o ”owywszych terminach oraz  

o mowliwo`ci zgJoszenia uwag zostaJy podane do 

publicznej wiadomo`ci za ”omocą ogJoszenia 

umieszczonego w gazecie lokalnej oraz obwiesz-

czenia Wójta Gminy Skoroszyce, wywieszonego 

na tablicy ogJoszeL ww. urzędu, a takwe za po-

mocą serwisu internetowego (BIP). 

 

Uwagi, które w”JynęJy do projektu ww. planu wyJowonego do publicznego wglądu, rozstrzyga się  

w nastę”ujący s”osób: 
 

Lp. Data 

w”Jywu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres zgJa-

szającego 

uwagi 

Tre`ć uwagi Oznaczenie 

nieruchomo-

`ci, której 
dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nierucho-

mo`ci, 
której 
dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
wójta w sprawie 

rozpatrzenia 

uwag 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy 

Skoroszyce 

Uwagi 

uwaga 

uwzgl. 

uwaga 

nie-

uwzgl. 

uwaga 

uwzgl. 

uwaga 

nie-

uwzgl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 03.12. 

2010 

ździsJaw 

DubiLski, 
Grodków 

Pro`ba o zmianę 
przeznaczenia 

terenu oznaczone-

go w planie sym-

bolem 04KDD na 

teren mieszkanio-

wy 04MN/U 

89/4, 433/6, 

433/7, 

433/8, 

433/9 

04KDD  -  - brak uwag 

2. 23.12. 

2010 

Komitet 

Protestacyjny 

WJa`ciciele dziaJek 

przyzagrodowych 

nie zgadzają się  

z proponowanym 

przebiegiem ob-

wodnicy Starego 

Grodkowa. Pro`ba 

o ”rzesunięcie 
proponowanego 

przebiegu drogi 

tak, by pas dro-

gowy zajmowaJ 
istniejącą drogę 

”olną oraz czę`ci 
dziaJek lewących 

po jej stronie 

wschodniej. 

teren caJej 
wsi 

01KDG  -  - Wniosek 

nieuwzględ-

niony ze 

względu na 

obowiązek 
zachowania 

zgodno`ci 
planu ze 

SUiKZP gmi-

ny. Ponadto 

przeznaczenie 

pod obwodni-

cę istniejącej 
drogi polnej 

uniemowliwi 
obsJugę 
komunikacyj-

ną sąsiednich 

terenów 

rolnych. 

3. 24.03. 

2011 

Marzena 

Horodyska, 

Grodków 

Pro`ba o umowli-
wienie odstę”stwa 
od ”arametrów 

okre`lonych dla 

nowopowstają-
cych obiektów 

budowlanych 

(MN/U) polegają-
cych na mowliwo-

`ci budowy obiek-

tów usJugowo-

”rzemysJowych 

krytych dachem  

o nachyleniu  

10-30 stopni 

teren caJej 
wsi 

MN/U + (w 

czę`ci) 
 + (w 

czę`ci) 
 Uwaga po 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 92 ｦ 5000 ｦ Poz. 1193 

 

Uwagi, zgJoszone do wyJowonego do publicz-

nego wglądu projektu ww. planu zagospodaro-

wania przestrzennego, uwzględniono tylko  

w czę`ci nie w”Jywającej na zmianę przeznacze-

nia terenówŁ Wprowadzone zmiany nie w”Jywają 

na zmianę za”isów, wynikających z uzgodnieL  

z wJa`ciwymi ustawowo instytucjami, zatem 

uznano, iw ponowienie procedury nie jest ko-

nieczne. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIII/43/11 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 23 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gmi-

ny i zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zm.) 

Rada Gminy Skoroszyce rozstrzyga o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 

zadaL wJasnych gminy. 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, objęte ustaleniami zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Stary 

Grodków  

 

Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, w tym równiew infrastruktury komu-

nikacyjnej zostaJy zawarte w tek`cie uchwaJy do 

planu w Rozdziale 2: ｭźasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacjiｬ oraz  

w Rozdziale 3: ｭźasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznejｬ. 

W zakresie nalewącym do zadaL wJasnych 

gminy Skoroszyce zapisano w planie nastę”ujące 

inwestycje infrastrukturalne: 

1) budowa i przebudowa dróg dojazdowych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD 

ｦ 09KDD. CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych 

obejmuje takwe urządzenia towarzyszące rozwią-
zaniom komunikacyjnym, w tym m.in.: urządzenia 

ochrony terenów ”rzylegJych przed tzw. ｭzanie-

czyszczeniami komunikacyjnymiｬ, a takwe prze-

budowę infrastruktury technicznej związaną  

z realizacją inwestycji komunikacyjnych;  

2) w zakresie odprowadzenia `cieków: 
a) docelowe odprowadzenie `cieków do oczysz-

czalni, siecią istniejących lub planowanych do reali-

zacji kanaJów, 

b) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbior-

ników na nieczysto`ci ”Jynne oraz biologicznych 

oczyszczalni `cieków, na terenach, gdzie nie ma 

mowliwo`ci wJączenia do sieci kanalizacyjnej,  

o której w mowa w lit. a, 

c) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczysz-

czonych odpowiednio `cieków do wód po-

wierzchniowych i do ziemi; 

3) w zakresie odprowadzenia wód opado-

wych: 

a) zagospodarowanie wód opadowych na 

wszystkich terenach zainwestowanych, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej, wody opadowe nalewy od”rowadzać do 

gruntu, 

c) ustala się obowiązek oczyszczania wód 

opadowych wprowadzanych do ziemi w stopniu 

wymaganym przepisami odrębnymi, 
d) dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji 

deszczowej od”Jywów z powierzchni dachów 

obiektów kubaturowych. 

 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy  

 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budwetu gminy Skoroszyce; 

2) finansowanie i ws”óJfinansowanie `rodkami 
zewnętrznymi, poprzez budwet gminy Skoroszyce 

w ramach m.in.: 

a) finansowania inwestycji drogowych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji unijnych, 

d) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 

e) innych kredytów i ”owyczek bankowych, 

f) innych `rodków zewnętrznych;  
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno - pry-

watnego. 

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary 

Grodków, opracowano ”rognozę skutków finan-

sowych uchwalenia planu, ”rzedstawiającą 

szczegóJowo zestawienie prognozowanych kosz-

tów gminy. 

 

10

 


