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UCHWAIA NR VIII/54/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSźKOWIś 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie wysoko`ci o”Jat za wpis do rejestru wJobków i klubów dziecięcych  

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Ustala się wysoko`ć o”Jaty za wpis do re-

jestru wJobków i klubów dziecięcych, prowadzo-

nych na terenie Gminy Prószków, w wysoko`ci 
25 % minimalnego wynagrodzenia za ”racę usta-

lonego zgodnie z przepisami o minimalnym wyna-

grodzeniu o ”racę. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Prószkowa. 
 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  

Klaudia Lakwa 
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UCHWAIA NR VIII/64/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSźKOWIś 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmiana-

mi), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 

oraz na podstawie uchwaJy Rady Miejskiej w Prósz-
kowie nr XXXV/310/2009 z 22 ”audziernika 2009 

roku po stwierdzeniu zgodno`ci zmiany planu  

z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy zatwier-

dzonego uchwaJą Rady Gminy w Prószkowie  

Nr IV/19/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. ze zmianą 

w”rowadzoną uchwaJą Rady Miejskiej w Prószko-

wie Nr XXVII/193/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., 

uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząsz-
czyce. 

2. Integralną czę`cią ustaleL planu, stanowią-
cych tre`ć niniejszej uchwaJy, są nastę”ujące 

zaJączniki: 

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, bę-
dący zaJącznikiem nr 1 do uchwaJy Rady Miejskiej 

w Prószkowie, 
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gmi-

ny, stanowiące zaJącznik nr 2 do uchwaJy, 
3) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące 

sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-

tu zmiany planu w czasie wyJowenia do publicznego 

wglądu, stanowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 
 

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy przez to rozumieć zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy, 
2) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

graficzne zapisy zmiany planu, przedstawione na 

mapie sytuacyjno-wysoko`ciowej w skali 1:2000, 

będące zaJącznikiem graficznym nr 1 do uchwaJy 

Rady Miejskiej w Prószkowie, 
3) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 

uchwaJy przepisy prawne wraz z aktami wyko-

nawczymi, normy branwowe oraz ograniczenia  

w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych, 
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4) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar 

wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami 

rozgraniczającymi, w którego kawdym punkcie 

obowiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ na-

lewy przez to rozumieć dziaJalno`ć wyznaczoną do 

lokalizacji w danym terenie, która w ramach reali-

zacji planu winno stać się dominującą formą wy-

korzystania terenu; wprowadzenie innych niw 
podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyJącznie 

pod warunkiem s”eJnienia ustaleL szczegóJowych 

niniejszej uchwaJy, 
6) przeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ na-

lewy przez to rozumieć dziaJalno`ć inną niw pod-

stawowa, do”uszczoną do lokalizacji na danym 

terenie przy s”eJnieniu dodatkowych warunków 

oraz wcze`niejszej lub równoczesnej realizacji 

przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym ｦ nalewy przez 

to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub 

dopuszczalnej funkcji okre`lonej w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię, która nie mowe zostać prze-

kroczona usytuowaniem elewacji wszystkich bu-

dynków, dopuszcza się przekroczenie linii zabudo-

wy przez okapy i gzymsy o nie więcej niw 1,0 m, 

balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wy-

kusze i ganki o nie więcej niw 2,0 m i na dJugo`ci 
nie większej niw ½ szeroko`ci elewacji frontowej, 

9) nieuciąwliwych usJugach lokalnych - nalewy 

przez to rozumieć funkcje usJug komercyjnych lub 

publicznych związanych z obsJugą zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 

na `rodowisko, których uciąwliwo`ć mierzona 

zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 

swym zasięgiem granic wJasnego terenu, 

10) usJugach komercyjnych - nalewy przez to 

rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane 

caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy niepublicz-

nych we wszelkich dziedzinach dziaJalno`ci go-

spodarczej pod warunkiem nie powodowania 

negatywnego oddziaJywania - zakJóceL `rodowi-

ska oraz konfliktów sąsiedzkich, 
11) usJugach publicznych - nalewy przez to ro-

zumieć funkcje terenów i obiektów realizowane  

z udziaJem jakichkolwiek funduszy publicznych 

we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólno-

s”oJecznym. 
2. Pojęcia ”ozostaJe niezdefiniowane nalewy 

rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi. 
 

§ 3.1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany 

planu są nastę”ujące oznaczenia graficzne rysun-

ku zmiany planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

2) symbole okre`lające funkcje terenów, 
3) obowiązujące linie zabudowy, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza, 

6) granice terenu górniczego ｭO”ole - Folwark Iｬ, 
7) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji za-

bytków oraz inne obiekty i obszary objęte ochroną 

konserwatorską, 
8) istniejące i projektowane napowietrzne linie 

energetyczne `redniego i wysokiego na”ięcia wraz  

z granicami terenów, w obrębie których obowiązują 

ograniczenia w ich uwytkowaniu. 
2. Ustaleniami zmiany planu są równiew ozna-

czenia ukJadu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne 

elementy rysunku planu, sJuwące realizacji ustaleL 

niniejszej uchwaJy. 
3. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ”osiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące okre`lone 

rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

1) proponowane ”odziaJy na dziaJki budowlane, 

2) granice obszaru górniczego ｦ ｭO”ole-Folwark Iｬ. 
 

RozdziaJ II 
Przepisy szczegóJowe dla obszaru objętego 

zmianą planu 

 

§ 4. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany 

planu obowiązują nastę”ujące wymogi ochrony 

Jadu przestrzennego i zasady jego ksztaJtowania: 
1) Ochrona Jadu przestrzennego dotyczy i po-

winna być realizowana przez: 

a) zachowanie okre`lonego w planie przezna-

czenia terenów, 
b) przestrzeganie okre`lonych planem funkcji  

i standardów przestrzennych, okre`lonej skali i for-

my zabudowy oraz wskauników wykorzystania  

i zagospodarowania terenów w obrębie obszarów 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 
c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 

terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-

gospodarowania i uwytkowania terenów zabudowy, 

warunków ochrony `rodowiska, ochrony i korzy-

stania z walorów krajobrazowych `rodowiska na 

terenach objętych planem. 

2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia 

podstawowego, z wyjątkiem terenów komunikacji, 

jako staJe lub tymczasowe sposoby uwytkowania, 
formy zagospodarowania terenu i obiektów lokali-

zowanych zgodnie z przepisami odrębnymi obejmu-

jące: 
a) zieleL o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych, 

b) sieci infrastruktury technicznej, 

c) znaki reklamowe i informacyjne, 

d) obiekty maJej architektury, 

e) ogrodzenia. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 87 ｦ 4747 ｦ Poz. 1129 

 

3) Zakazuje się w obszarze objętym ustalenia-

mi planu wznoszenia ogrodzeL frontowych od 

strony ulic publicznych jako ”eJnych oraz o wy-

soko`ci większej niw 160 cm; nie ogranicza się 

wysoko`ci i formy ogrodzeL bocznych ”omiędzy 

terenami; zaleca się stosowanie ogrodzeL awuro-

wych z materiaJów trwaJych; nie dopuszcza się 

stosowania ogrodzeL frontowych z prefabryka-

tów welbetowych, 
4) W pasie terenu ”rzylegJym do drogi woje-

wódzkiej KDG nr 414 zaleca się uzu”eJnienie  

i nowe nasadzenia drzewostanu w formie wielo-

poziomowej zieleni izolacyjnej, 

5) Dopuszcza się scalanie i wtórne ”odziaJy 

dziaJek przy zachowaniu minimalnych powierzchni 

dziaJek okre`lonych w § 13 oraz przy zaJoweniu, 
we minimalna powierzchnia dziaJek po podziale nie 

mowe być mniejsza niw 800 m2, 

6) Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni 

minimalnej dziaJek maksymalnie o 10%, 

7) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, 

dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na 

terenach przeznaczenia podstawowego lub lokali-

zowane poza terenami zabudowanymi w oparciu  

o przepisy odrębne, powinny być sytuowane  

w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odle-

gJo`ciach od dróg publicznych okre`lonych w prze-

pisach prawa drogowego. 

8) Okre`la się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w nastę”ujących odlegJo`ciach: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gJównej lub 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysun-

ku zmiany planu z dopuszczeniem mniejszej odlegJo-

`ci dla urządzeL obsJugi komunikacji samochodowej; 

b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdo-

wej i lokalnej lub zgodnie z lokalnymi uwarunko-

waniami jak na rysunku zmiany planu; 

c) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-

wych, wewnętrznych, ciągów pieszo ｦ jezdnych 

oraz drogi transportu rolnego lub zgodnie z lokalny-

mi uwarunkowaniami jak na rysunku zmiany planu; 

d) 3 m od granicy cieków i rowów melioracyjnych. 

 

§ 5. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego. 

 

1. W zakresie ochrony `rodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego okre`la się nastę”ujące 

ustalenia: 

1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczonej na rysunku zmiany planu 

symbolem MN, zabudowy mieszkaniowej z dopusz-

czeniem usJug, oznaczonej na rysunku zmiany planu 

symbolami MNU oraz zabudowy zagrodowej ozna-

czonej symbolem RM wprowadza się zakaz lokali-

zowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko, za wyjątkiem ”rzedsięwzięć 

dotyczących sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej i dróg, z wyJączeniem ”rzedsięwzięć z za-

kresu Jączno`ci publicznej, 

2) Uciąwliwo`ć prowadzonej dziaJalno`ci gospo-

darczej w zakresie emisji wibracji, haJasu, zanie-

czyszczenia powietrza, substancji zapachowych, 

niejonizującego promieniowania elektromagnetycz-

nego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mowe 

”owodować ”rzekroczeL obowiązujących standar-

dów `rodowiskowych, okre`lonych w przepisach 

odrębnych oraz wywoJywać konieczno`ć ustano-

wienia obszaru ograniczonego uwytkowania, 
3) Uciąwliwo`ć prowadzonej dziaJalno`ci gospo-

darczej nie mowe ”rzekroczyć warto`ci dopuszczal-

nych na granicy terenu, do którego inwestor posia-

da tytuJ prawny 

4) Na caJym obszarze opracowania planu obo-

wiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych 

i do gruntu, 

5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu 

haJasu w granicach dopuszczalnych norm okre`lo-

nych przepisami odrębnymi na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, okre`lonych na ry-

sunku zmiany planu symbolem MN, zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem usJug, oznaczonej 

na rysunku zmiany planu symbolami MNU oraz 

zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem RM. 

2. Ponadto na terenie opracowania zmiany planu 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) Okre`la się minimalną strefę ochrony sanitar-

nej od granicy cmentarza w odlegJo`ci 50 m liczonej 

od granicy dziaJki, okre`lonej na rysunku zmiany 

planu, dla której obowiązują nastę”ujące wymogi: 

a) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkal-

nych i obiektów gastronomicznych oraz zakJadów 

”rodukujących lub ”rzechowujących artykuJy wyw-

no`ciowe, 
b) zakaz lokalizacji studni sJuwących zaopatrzeniu 

w wody do picia i dla potrzeb gospodarczych. 

2) Obszar opracowania zmiany planu znajduje 

się w granicach nastę”ujących obszarów GZWP: 

a) nr 335 Zbiornik Krapkowice ｦ Strzelce, 

b) nr 336 Niecka Opolska ｦ obejmuje tylko 

czę`ć wschodnią wsi, 

c) nr 333 Zbiornik Opole ｦ Zawadzkie. 

3) Czę`ć terenu opracowania planu ”oJowona jest 

w granicach terenu górniczego ｭO”ole-Folwark Iｬ, 
ustalonego na podstawie koncesji Wojewody Opol-

skiego nr 3/2002 znak SR.II-KM-7412/4/29-2/02  

z dnia 10 czerwca 2002 r. dla którego obowiązu-

ją wJa`ciwe przepisy szczególne, w tym zawarte 

w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze, 
4) Wszelkie ”rzedsięwzięcia na terenie opra-

cowania zmiany planu powinny s”eJniać wyma-

gania ”rze”isów szczególnych z zakresu ochrony 

`rodowiska. 
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§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 
1. Okre`la się dla obszaru objętego planem 

obiekty o warto`ciach zabytkowych ujęte w wo-

jewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym 

wpisane do rejestru zabytków oznaczone na ry-

sunku zmiany planu. Zasób wojewódzkiej i gmin-

nej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu 

rozpoznaniu i mowe być aktualizowany. Spis two-

rzą nastę”ujące obiekty i obowiązują dla nich 

nastę”ujące wymogi konserwatorskie: 

1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków: 
 

Lp Miejscowo`ć  Obiekt Wiek Nr rejestru  Data 

wpisu 

1 Chrząszczyce Ko`cióJ parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej wraz 

z otoczeniem w granicach muru z cmentarzem przyko-

`cielnym i zielenią, mur ogrodzeniowy z bramkami 

”óJnocną i ”oJudniową 

1920-21 KS A t. I 

60/2008 

11.06.10 

2 Chrząszczyce Prezbiterium ko`cioJa (obecnie kaplica przy ko`ciele 

parafialnym) 

XIV, 1922 1127/66 09.02.66 

 

2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabyt-

ków okre`la się nastę”ujące wymogi: 

a) Obiekty, zes”oJy i zaJowenia wpisane do re-

jestru zabytków objęte są rygorami ochrony kon-

serwatorskiej wynikającymi z ”rze”isów ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.), 

 

b) Odno`nie obiektów zabytkowych obowiązuje 

bezwzględny priorytet wymagaL i ustaleL konser-

watorskich nad względami wynikającymi z dziaJal-

no`ci inwestycyjnej, 

c) Nalewy dąwyć do ”eJnej rewaloryzacji zabyt-

ków, 
d) Wszelkie dziaJania podejmowane przy zabyt-

kach wymagają pisemnego pozwolenia wJa`ciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
3) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków: 
 

LP Miejscowo`ć Obiekt Adres Wiek 

1 Chrząszczyce Mur przy ko`ciele par pw Matki Boskiej Szkap, fragment z 2 bramkami 1845 r. 

2 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 5 k. XIX 

3 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 7 k. XIX 

4 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 11 k. XIX 

5 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 17 k. XIX 

6 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 21 k. XIX 

7 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 31 1868 r. 

8 Chrząszczyce Budynek gospodarczy ul. Opolska 34 k. XIX 

9 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 51 1889 r. 

10 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 25 k. XIX 

11 Chrząszczyce SzkoJa ul. Szkolna  

12 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 31 k. XIX 

13 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 50 k. XIX 

14 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 53 k. XIX 

15 Chrząszczyce Dom ul. Opolska 54 k. XIX 

 

4) Gminną ewidencją zabytków w zakresie 

ochrony konserwatorskiej objęte zostają zes”oJy  

i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycz-

nych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte w wo-

jewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, których 

rejestr podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i mowe 

być aktualizowany; zmiany te nie ”owodują zmian 

ustaleL planu. Dla obiektów wymienionych w ewi-

dencji zabytków obowiązują nastę”ujące wymogi: 

a) dostosować obecną lub ”rojektowaną funk-

cję do warto`ci obiektu, 

 

b) zachować lub odtworzyć historyczną bryJę, 
ksztaJt i geometrię dachu oraz zastosowane tra-

dycyjne materiaJy budowlane, w tym rodzaj, typ  

i kolor pokrycia dachowego oraz kolorystykę ele-

wacji, 

c) utrzymać, a w zniszczonych fragmentach 

odtworzyć historyczny detal architektoniczny, 

d) zachować ksztaJt, rozmiary i rozmieszczenie 

otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem 

budynku; ewentualne zmiany w tym zakresie 

dostosować do charakteru budynku, 

e) utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę 

okien i drzwi, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 87 ｦ 4749 ｦ Poz. 1129 

 

f) elementy napowierzchniowe instalacji tech-

nicznych ”rojektować i montować z zachowa-

niem warto`ci zabytkowych obiektów, 
g) wszelkie prace budowlane, a takwe zmiany 

funkcji ww. obiektów nalewy uzgadniać z wJa`ci-

wym wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
2. Okre`la się stanowiska archeologiczne, dla 

których obowiązują nastę”ujące wymogi konser-

watorskie: 

1) w obrębie znajdujących się na terenie objętym 

opracowaniem planu chronionych stanowisk arche-

ologicznych oraz w ich bez”o`rednim sąsiedztwie 

wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają prze-

prowadzenia wy”rzedzających inwestycję ratowni-

czych badaL archeologicznych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę  

(a dla robót niewymagających pozwolenia na bu-

dowę ｦ przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-

skaniem za`wiadczenia ”otwierdzającego akcepta-

cję ”rzyjęcia zgJoszenia wykonywania robót budow-

lanych) nalewy uzyskać pozwolenie Opolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków na przepro-

wadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie 

zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które 

”olegają na przeprowadzeniu wy”rzedzających ra-

towniczych badaL archeologicznych metodą wyko-

”aliskową, przez uprawnionego archeologa, 

3) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk 

archeologicznych, 

4) zasób ewidencji i rejestru stanowisk arche-

ologicznych podlega sukcesywnym uzu”eJnieniom 

i weryfikacji, 

5) wykaz stanowisk archeologicznych: 

 

Nazwa miejscowo-

`ci 
Nr stan. w miejscu/na ob-

szarze 

Rodzaj Kultura/chronologia 

Chrząszczyce 2/8 91-37 AZP grodzisko `redniowiecze 

Chrząszczyce 3/3 90-36 AZP osada wczesne `redniowiecze VI-VIII w. 

Chrząszczyce 4/4 90-36 AZP `lad osad. nieokre`lone 

Chrząszczyce 6/7 91-37 AZP punkt osadn. punkt 

osadn.  

okres w”J. rzym. wczesne `rednio-

wiecze 

Chrząszczyce 14/75 90-37 AZP `lad osadn. okres w”J. rzym. 

Chrząszczyce 15/77 90-37 AZP `lad osadn. punkt 

osadn. 

pradzieje XIV-XV w. 

 

3. Dla ”ozostaJych terenów ”oJowonych w ob-

szarze opracowania zmiany miejscowego planu, 

ze względu na zapewnienie wJa`ciwej ochrony 

konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, nalewy 

uwzględnić nastę”ujące uwarunkowania: 

1) Dla terenów ”oJowonych w sąsiedztwie obiek-

tów ujętych w ewidencji zabytków wsi Chrząszczy-

ce nalewy ”rzewidzieć funkcje oraz parametry  

i wskauniki. ksztaJtowania zabudowy, uwzględnia-

jące warto`ci zabytkowe otoczenia oraz walory 

widokowe panoramy wsi, 

2) Nowa zabudowa, przebudowa istniejących 

budynków powinna zostać starannie wpisana  

w krajobraz kulturowy wsi oraz być realizowana 

w nawiązaniu do zasad uksztaJtowania obiektów 

o tradycyjnych, historycznych lokalnych formach; 

zaleca się stosować zabudowę jednokondygnacyj-

ną plus dach o formie i pokryciu nawiązującym do 

cech historycznej zabudowy wsi Chrząszczyce. 
 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania zmiany planu 

ustala się nastę”ujące obszary przestrzeni pu-

blicznych: 

1) tereny dróg klasy gJównej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDG, 

2) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDL, 

 

3) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDD, 

4) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem KDPJ, 

5) tereny ciągów pieszych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDX, 

6) teren cmentarza, oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZC, 

7) teren usJug sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1: 

1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1 okre-

`la się, za zgodą zarządcy drogi, mowliwo`ć lokali-

zacji obiektów niebędących technicznymi elemen-

tami wy”osawenia pasa drogowego, w szczególno-

`ci nowych nasadzeL sz”alerów drzew, ”asów 

zieleni izolacyjnej, obiektów maJej architektury, ele-

mentów reklamowych i informacyjnych oraz urzą-
dzeL technicznych, 

2) na terenach usJug sportu i rekreacji US do-

puszcza się lokalizację obiektów maJej architektu-

ry, urządzeL technicznych, elementów reklamo-

wych i informacyjnych oraz zieleni. 

 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalo-

nych na podstawie ”rze”isów odrębnych 
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1. Na obszarze objętym zmianą planu nie wy-

stę”ują tereny lub obiekty ”odlegające ochronie 

ustalone na podstawie ”rze”isów odrębnych, dla 

których nie okre`lono by zasad ochrony w niniej-

szej uchwale. 

2. Na obszarze objętym zmianą planu nie wystę-
”ują tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych. 

3. Na obszarze objętym zmianą planu nie wystę-
”ują tereny zagrowone niebez”ieczeLstwem powodzi. 

 

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu.  
1. Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala 

się szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu. 
 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury komunikacyjnej: 

1. Dla obsJugi komunikacyjnej obszaru objęte-

go planem wyznacza się przebieg dróg klas: 

1) gJównych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDG, 

2) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDL, 

3) dojazdowych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: KDD, 

4) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: KDPJ. 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-

gólnym terenom wJa`ciwej ilo`ci stanowisk po-

stojowych, w tym ”arkingów i garawy, w ilo`ci 
nie mniejszej niw: 

1) 1 miejsce na mieszkanie, 

2) 1 miejsce postojowe na kawde roz”oczęte 

25 m2 powierzchni uwytkowej funkcji usJugowej 
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkanio-

wej i zabudowy mieszkaniowej z usJugami, lecz 

nie mniej niw 2 miejsca postojowe, 

3) 2 miejsca postojowe na kawde roz”oczęte  

25 m2 powierzchni uwytkowej funkcji usJug sportu, 

zdrowia lecz nie mniej niw 2 miejsca postojowe. 

 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iw wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami do ”oszczególnych 

obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad 

ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i `rednie-

go na”ięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefo-

niczne wyJącznie kablowe) z wyJączeniem trafosta-

cji oraz znajdować się w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych za 

zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych względami technicznymi bądu bez-

”ieczeLstwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci 

poza ukJadem ulic, 

2. Sieci infrastruktury technicznej niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogą wojewódzką  

nr 414 lub potrzebami ruchu drogowego nalewy 

wykonać poza pasem drogowym drogi istniejącej 
lub docelowej. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach mowliwa będzie lokalizacja tych sieci  

w pasie drogowym, po wcze`niejszym uzyskaniu 

zezwolenia zarządcy drogi. 

3. ObsJugę obszaru objętego planem w zakresie 

infrastruktury technicznej okre`la się nastę”ująco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów 

bytowych, usJugowo-produkcyjnych oraz ochrony 

”rzeciw”owarowej ｦ rozdzielczą sieć wodociągową 

nalewy ”rowadzić w terenie zabudowanym lub 

przewidzianym do zabudowy w liniach rozgranicza-

jących dróg za zgodą zarządcy drogi oraz na tere-

nach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków dostę”no-

`ci do wody dla celów ”rzeciw”owarowych, 
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) realizacja systemem grawitacyjno-tJocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgraniczają-
cych ulic za zgodą zarządcy drogi), 

b) dopuszcza się prowadzenie odcinków kana-

lizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi 
ulic w uzgodnieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci; 
wymagane jest formalne ustalenie zasad dostęp-

no`ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu 

jej modernizacji, 

c) okre`la się zakaz lokalizacji bezod”Jywowych 

zbiorników na nieczysto`ci ”Jynne (szamb) w zabu-

dowie mieszkalnej, produkcyjnej i usJugowej dla 

terenów przewidzianych do skanalizowania, 

d) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 

wszelkie dziaJania w zakresie gospodarki `ciekowej 
muszą być prowadzone zgodnie z przepisami od-

rębnymi; dopuszcza się odprowadzenie `cieków 

bytowych do szczelnych zbiorników bezod”Jywo-

wych na nieczysto`ci ciekJe, lokalizowanych na 

dziaJkach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi oraz do lokalnych przydomowych 

oczyszczalni `cieków, 
3) w zakresie kanalizacji deszczowej - sieci pro-

wadzone w liniach rozgraniczających ulic za zgodą 

zarządcy dróg, odprowadzenie wód opadowych za 

”omocą istniejących lub projektowanych kolektorów, 
do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy): 

a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami przepi-

sów szczególnych, 
b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania 

nieoczyszczonych `cieków do wód powierzch-

niowych, podziemnych oraz gruntów, 
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ｦ ewentual-

na budowa dystrybucyjnej sieci gazowej nastę-
”ować będzie w oparciu o obowiązujące branwo-

we przepisy szczególne, jeweli zaistnieją technicz-

ne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa 
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gazowego, sieci prowadzone będą w liniach roz-

graniczających ulic za zgodą zarządcy dróg, na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę i uwyt-

kowanych rolniczo: 

a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi ulic,  

w uzgodnieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci; wy-

magane jest formalne ustalenie zasad dostę”no`ci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji 

sieci, 

b) ”rzyJączanie nowych obiektów do sieci roz-

dzielczej odbywać się będzie w oparciu o warunki 

okre`lone przez operatora sieci, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-

cza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz ”Jynny, 
5) w zakresie zaopatrzenia w energię ｦ zasilanie 

istniejącą siecią na”owietrzną niskiego na”ięcia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci elek-

troenergetyczne ”rowadzić nalewy wzdJuw ukJadów 

komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostę”nych, 
dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. 

Dopuszcza się odstę”stwo od ww. zasady w uzgod-

nieniu z wJa`cicielem terenu i zarządcą sieci, 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w formie linii napowietrznych, kablowych 

lub napowietrzno - kablowych, 

c) dopuszcza się na terenie opracowania planu 

lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

wraz z drogami dojazdowymi, 

d) do istniejących i projektowanych urządzeL 

elektroenergetycznych nalewy za”ewnić mowliwo`ć 

dojazdu oraz dostę”u dla ich zarządcy w celu pro-

wadzenia eksploatacji, remontu czy przebudowy, 

e) zasilanie projektowanego zainwestowania  

w energie elektryczną z istniejących sieci elektro-

energetycznych, projektowanych stacji transforma-

torowych okre`lonych na rysunku planu symbolem 

E lub z projektowanych sieci odbywać się będzie na 

warunkach okre`lonych przez wJa`ciciela sieci, 

f) dopuszcza się kablowanie istniejących od-

cinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji 

z ”rojektowaną zabudową oraz w rejonach inten-

sywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po 

uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

g) ustala się przebiegi lokalnych linii elektro-

energetycznych na terenach przewidzianych pod 

rozwój zabudowy ｦ w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic za zgodą zarządcy drogi oraz poza pa-

sem drogowym, 

h) okre`la się przebieg trasy linii elektroenerge-

tycznych `redniego na”ięcia wraz ze strefą, w ob-

rębie której obowiązują ograniczenia w uwytkowaniu 

terenów okre`lone w przepisach odrębnych, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu, 

i) sieci `redniego na”ięcia w strefach zabudowy 

mieszkaniowej postuluje się realizować jako ska-

blowane, 

j) wzdJuw elektroenergetycznych linii napowietrz-

nych ustala się strefę ograniczonego uwytkowania, 
tj. pas wolny od drzew o szeroko`ci, licząc od osi 

linii z kawdej strony, dla linii 15 kV ｦ 8 m, a dla linii 

0,4 kV ｦ 3 m, 

6) w zakresie gospodarki odpadami ｦ staJe od-

pady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczel-

nych pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 

przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycz-

nego wywozu na zorganizowane skJadowisko od-

”adów, 
a) Wprowadza się obowiązek usuwania odpa-

dów: 
- Komunalnych, w ramach gminnego systemu 

gromadzenia i usuwania nieczysto`ci, 
- innych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi w tym zakresie, 

7) w zakresie telekomunikacji - obsJuga poprzez 

istniejące sieci telekomunikacyjne na warunkach 

okre`lonych przez wJa`ciciela sieci, w liniach roz-

graniczających drogi, dopuszcza się lokalizację 

urządzeL ”rzekaunikowych telekomunikacji, w tym 

konstrukcji wiewowych i stacji bazowych telefonii 

komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzenia i uwytkowania terenów:  

1. Do czasu realizacji ustaleL planu pozosta-

wia się dotychczasowe uwytkowanie terenów. 
 

§ 13. SzczegóJowe zasady i warunki scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejsco-

wym: 

1. Granice nowych ”odziaJów geodezyjnych 

ustala się z zastrzeweniem zachowania minimalnej 

szeroko`ci frontu dziaJki (mierzonej w linii zabudo-

wy), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

                                              MN = 20 m, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem  

                                            MNU = 24 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych dziaJek: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

                                           MN = 800 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem  

                                       MNU = 1000 m2, 

3. Minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych 

dziaJek w stosunku do pasa drogowego ｦ 60 stopni. 

 

RozdziaJ III 
Przepisy szczegóJowe dla wyznaczonych tere-

nów w granicach ich linii rozgraniczających 

 

§ 14. MN/1-MN/30 ｦ przeznaczenie podsta-

wowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca, szeregowa lub bliuniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoją-
ca, szeregowa i bliuniacza, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciąwliwych usJug lokalnych (komercyj-

nych lub publicznych) o nieprzekraczajacej 30% 

powierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego, 

usJugi mogą być lokalizowane w adaptowanych 

pomieszczeniach budynku mieszkalnego; w po-

mieszczeniach dobudowanych do budynku, 

b) zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem pro-

wadzenia nieuciąwliwej dziaJalno`ci gospodarczej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
d) urządzeL i obiektów infrastruktury technicz-

nej, miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 
e) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeJ-

nienie ukJadu komunikacyjnego. 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze 

uwytkowe, 
2) wysoko`ć budynku mieszkalnego, liczona 

od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy 

dachu nie mowe ”rzekroczyć 11 m, 

3) maksymalna wysoko`ć budynków gospo-

darczych i garawy, liczona od poziomu terenu przy 

gJównym wej`ciu do górnej krawędzi kalenicy 

dachu nie mowe ”rzekroczyć 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-

trycznie nachylonych ”oJaciach, kąt nachylenia 

”oJaci dachowych okre`la się od 35- 45 stopni, 

winny być pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiaJami dachówko”odobnymi, przy czym 

dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych ele-

mentów wzbogacających formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych okre`la się 

jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycz-

nie nachylonych ”oJaciach, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub materiaJami dachówko”odobnymi, 
6) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynku 

gospodarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bez”o`rednio 

przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy 

na obu sąsiadujących ze sobą dziaJkach, 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie mowe ”rzekroczyć 50 % 

powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia zabudowy 

30 % (nie dotyczy dziaJek istniejących przekracza-

jących w/w wskauniki); 
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 50 % powierzchni 

dziaJki; 
9) wprowadza się obowiązek wyznaczenia  

w obrębie wJasno`ci, w ramach przeznaczenia pod-

stawowego, miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okreso-

wo w ilo`ci okre`lonej w § 10 ust. 2, 

10) przy realizacji nowych ogrodzeL od frontu 

dziaJki wprowadza się nastę”ujące zasady: 

a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) PodziaJ terenu na projektowane dziaJki: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolnostojącej, 
b) minimalna powierzchnia dziaJki dla zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
nie mowe być mniejsza niw 800 m2, 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych dziaJek w stosunku do pasa drogowego  

                                                ｦ 60 stopni. 

2) Minimalne wielko`ci dziaJek oraz szeroko`ci 
frontu dziaJek, okre`lone w ust. 3 pkt 1 nie mają 

zastosowania w odniesieniu do terenów, które  

w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy po-

siadają ”odziaJy geodezyjne. 

 

§ 15. MNU/1- MNU/10 ｦ przeznaczenie pod-

stawowe ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem usJug: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciąw-
liwymi usJugami lokalnymi; usJugi mogą być lokali-

zowane w adaptowanych pomieszczeniach budyn-

ku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych do budynków lub w obiek-

tach wolnostojących; funkcje mogą być takwe reali-

zowane jako tylko mieszkaniowe lub tylko usJugowe, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL i obiektów infrastruktury technicz-

nej, miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 
c) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeJ-

nienie ukJadu komunikacyjnego. 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze 

uwytkowe, 
2) wysoko`ć budynku mieszkalnego, liczona 

od poziomu terenu przy gJównym wej`ciu do gór-

nej krawędzi kalenicy dachu nie mowe przekro-

czyć 11 m, 

3) maksymalna wysoko`ć budynków gospo-

darczych i garawy, liczona od poziomu terenu przy 

gJównym wej`ciu do górnej krawędzi kalenicy 

dachu, nie mowe ”rzekroczyć 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usJugo-

wych dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
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trycznie nachylonych ”oJaciach; kąt nachylenia 

”oJaci dachowych okre`la się od 35- 45 stopni, 

winny być pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiaJami dachówko”odobnymi, przy czym 

dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych ele-

mentów wzbogacających formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych okre`la się 

jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycz-

nie nachylonych ”oJaciach, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub materiaJami dachówko”odobnymi, 
6) dopuszcza się sytuowanie `ciany budynku 

gospodarczego i garawu w odlegJo`ci 1,5 m od gra-

nicy z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bez”o`rednio 

przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy 

na obu sąsiadujących ze sobą dziaJkach, 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

60 % powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia za-

budowy 35 % (nie dotyczy dziaJek przekraczają-
cych ww. wskauniki), 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 40 % powierzchni 

dziaJki, 
9) wprowadza się obowiązek wyznaczenia  

w obrębie wJasno`ci, w ramach przeznaczenia pod-

stawowego, miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo 

w ilo`ci okre`lonej w § 10 ust. 2, 

10) przy realizacji nowych ogrodzeL od frontu 

dziaJki wprowadza się nastę”ujące zasady: 

a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) PodziaJ terenu na projektowane dziaJki bu-

dowlane: 

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 24 m, 

b) minimalna powierzchnia dziaJki nie mowe 

być mniejsza niw 1000 m2, 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych dziaJek w stosunku do pasa drogowego  

                                                ｦ 60 stopni. 

2) Minimalne wielko`ci dziaJek oraz szeroko`ci 
frontu dziaJek, okre`lone w ust. 3 pkt 1 nie mają 

zastosowania w odniesieniu do terenów, które  

w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy po-

siadają ”odziaJy geodezyjne. 

 

§ 16. RM/1 - RM/8 ｦ przeznaczenie podsta-

wowe ｦ tereny zabudowy zagrodowej: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciąwliwych usJug lokalnych (komercyj-

nych lub publicznych) o nieprzekraczajacej 30% 

powierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego; 

usJugi mogą być lokalizowane w adaptowanych 

pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-

mieszczeniach dobudowanych do budynku lub  

w obiektach wolnostojących, 
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
d) urządzeL i obiektów infrastruktury technicz-

nej, miejsc parkingowych i garawy wolnostojących, 
e) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeJ-

nienie ukJadu komunikacyjnego. 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze 

uwytkowe, 
2) wysoko`ć budynku mieszkalnego, liczona 

od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy 

dachu, nie mowe ”rzekroczyć 11 m, 

3) maksymalna wysoko`ć budynków gospo-

darczych i garawy, liczona od poziomu terenu przy 

gJównym wej`ciu do górnej krawędzi kalenicy 

dachu, nie mowe ”rzekroczyć 9 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usJugowych 

dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie 

nachylonych ”oJaciach; kąt nachylenia ”oJaci da-

chowych okre`la się od 30 - 45 stopni, winny być 

pokryte dachówką ceramiczną lub materiaJami da-

chówko”odobnymi, przy czym dopuszcza się zasto-

sowanie lukarn i innych elementów wzbogacają-
cych formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych okre`la się 

jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycz-

nie nachylonych ”oJaciach, pokryte dachówką ce-

ramiczną lub materiaJami dachówko”odobnymi, 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

70 % powierzchni dziaJki, w tym powierzchnia 

zabudowy 40 % (nie dotyczy dziaJek istniejących 

”rzekraczających w/w wskauniki), 
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 30 % powierzchni 

dziaJki, 
8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w ob-

rębie wJasno`ci, w ramach przeznaczenia podsta-

wowego, miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo 

w ilo`ci okre`lonej w § 10 ust. 2. 

 

§ 17. U/1 ｦU/8 - przeznaczenie podstawowe 

                                            ｦ tereny usJug: 
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią usJugi, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych, 
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c) mieszkaL towarzyszących stanowiących nie 

więcej niw 30% powierzchni uwytkowej obiektu 

usJugowego. 
2. W zakresie ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) dopuszcza się ada”tację, ”rzebudowę ist-

niejących obiektów i budynków na cele usJugowe 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe prze-

kroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, 

3) wysoko`ć nowej zabudowy, liczona od pozio-

mu terenu przy gJównym wej`ciu do górnej krawędzi 
kalenicy dachu, nie mowe ”rzekroczyć 12 m, 

4) dachy budynków usJugowych dwuspadowe 

lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, kąt nachylenia ”oJaci dachowych okre-

`la się od 35 - 45 stopni, winny być pokryte da-

chówką ceramiczną lub materiaJami dachówko-

podobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowa-

nie dachów dostosowanych do względów tech-

nicznych i technologicznych, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-

winna ”rzekroczyć 75% powierzchni dziaJki, w tym 

powierzchnia zabudowy 50 % (nie dotyczy dziaJek 

istniejących ”rzekraczających ww. wskauniki), 
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 30% powierzchni 

dziaJki, 
7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia  

w obrębie wJasno`ci, w ramach przeznaczenia 

podstawowego, miejsc postojowych dla samo-

chodów uwytkowników staJych i ”rzebywających 

okresowo w ilo`ci okre`lonej w § 10 ust. 2, 

8) przy realizacji nowych ogrodzeL od frontu 

dziaJki wprowadza się nastę”ujące zasady: 

a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

3. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 
1) PodziaJ terenu na projektowane dziaJki: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki powinna 

wynosić 20 m, 

b) minimalna powierzchnia dziaJki nie mowe 

być mniejsza niw 1000 m2. 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych dziaJek w stosunku do pasa drogowego  

                                                ｦ 60 stopni. 

 

§ 18. UKS/1- UKS/2 ｦ przeznaczenie podsta-

wowe ｦ tereny obiektów sakralnych: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią tereny obiektów sakralnych, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej oraz miejsc parkingowych. 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 

powinna ”rzekroczyć 70% powierzchni dziaJki, 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 30% powierzchni 

dziaJki. 
 

§ 19. UK/1- UK/2 ｦ przeznaczenie podstawo-

we ｦ tereny obiektów kultury: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią tereny obiektów sakralnych i kultury, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej oraz miejsc parkingowych, 

c) remizy strawackiej. 
2. W zakresie ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) wysoko`ć nowej zabudowy nie mowe prze-

kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, 

2) wysoko`ć nowej zabudowy, liczona od pozio-

mu terenu przy gJównym wej`ciu do górnej krawędzi 
kalenicy dachu, nie mowe ”rzekroczyć 11 m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 

powinna ”rzekroczyć 70% powierzchni dziaJki, 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 30% powierzchni 

dziaJki. 
 

§ 20. US/1 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny usJug sportu i rekreacji: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią usJugi sportu i rekreacji, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewieL i za-

krzewieL, 
b) obiektów usJugowych i sanitarnych związa-

nych przeznaczeniem podstawowym, 

c) obiektów maJej architektury, 

d) urządzeL komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej oraz miejsc parkingowych terenowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy obiektów usJugowych 

i sanitarnych nie mowe ”rzekroczyć 2 kondygnacji 

naziemnej, 

2) wysoko`ć budynku usJugowego lub sanitar-

nego liczona, od poziomu terenu do górnej krawędzi 
kalenicy dachu, nie mowe ”rzekroczyć 9 m, 

3) dachy budynków winny być dwuspadowe, 

o symetrycznie nachylonych ”oJaciach; kąt na-

chylenia ”oJaci dachowych okre`la się od 30 - 50 

stopni, 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna ”rzekroczyć 

20% powierzchni dziaJki, 
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna być mniejsza niw 50% powierzchni 

dziaJki, 
6) wprowadza się obowiązek wyznaczenia  

w obrębie wJasno`ci, w ramach przeznaczenia pod-

stawowego, miejsc postojowych dla samochodów 

uwytkowników staJych i ”rzebywających okresowo. 

 

§ 21. ZC/1- przeznaczenie podstawowe ｦ te-

ren cmentarza: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

cmentarzy, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

b) ciągów pieszych, 

c) zieleni urządzonej, 
d) organizowanie miejsc postojowych i parkin-

gów. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem 

”eJnym o wysoko`ci nie”rzekraczającej 1,6 m. 

 

§ 22. KS/1 - przeznaczenie podstawowe ｦ te-

reny obsJugi urządzeL komunikacji samochodo-

wej, parkingi: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

”arkingów i zorganizowanych miejsc postojo-

wych, w tym garawy, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) usJug, 
b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

c) ciągów pieszych i rowerowych, 

d) zieleni urządzonej, 
e) obiektów maJej architektury. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 

się: 
1) obowiązek wykonania zorganizowanych 

”arkingów wraz z towarzyszącymi nasadzeniami 

zieleni urządzonej, 
2) powierzchnie terenu ”arkingów nalewy wyko-

nać w s”osób uniemowliwiający przenikanie zanie-

czyszczeL ropopochodnych do ”odJowa i wód grun-

towych. 

 

§ 23. R/1 - R/8 ｦ przeznaczenie podstawowe 

ｦ tereny rolnicze ｦ uprawy polowe: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowią tereny rolnicze, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 

(napowietrzne i podziemne), 

b) ciągów pieszych i `ciewek rowerowych, 

c) dróg transportu rolnego, 

d) stacji bazowej telefonii komórkowej, 
e) urządzeL wodnych i melioracyjnych sJuwących 

ksztaJtujących i regulujących stosunki wodne. 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania 

terenu ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

tów kubaturowych, z wyJączeniem obiektów in-

frastruktury technicznej. 

 

§ 24. Teren dróg klasy gJównej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDG/1: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi klasy gJównej KDG, droga wojewódzka nr 414, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i `ciewek 

rowerowych, 

b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć drogi w liniach rozgra-

niczających: - 30 m w przekroju drogowym, 25 m 

w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 

uksztaJtowanej zabudowy dopuszcza się pozo-

stawienie jej przebiegu w istniejących liniach roz-

graniczających), 
2) skrzywowania drogi lokalnej z drogami do-

jazdowymi na warunkach okre`lonych przez za-

rządcę drogi, 

3) skrzywowania z sieciami infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okre`lonych przez zarządców 

sieci, 

3. Nowe wJączenia do drogi za zgodą i na wa-

runkach zarządcy drogi, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-

tęwenia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz 

ze skrzywowaniami na koszt inwestora lub wnio-

skodawcy oraz na warunkach okre`lonych przez 

zarządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 25. Tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDL/1: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi klasy lokalnej KDL, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i `ciewek 

rowerowych, 

b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć drogi w liniach rozgra-

niczających - 15 m w przekroju drogowym, 12 m 

w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 

uksztaJtowanej zabudowy dopuszcza się pozo-

stawienie jej przebiegu w istniejących liniach roz-

graniczających), 
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2) skrzywowania drogi lokalnej z drogami do-

jazdowymi na warunkach okre`lonych przez za-

rządcę drogi, 

3) krzywowania z sieciami infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okre`lonych przez zarząd-

ców sieci, 

3. Nowe wJączenia do dróg powiatowych za 

zgodą i na warunkach zarządcy drogi. 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-

tęwenia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz 

ze skrzywowaniami na koszt inwestora lub wnio-

skodawcy i na warunkach okre`lonych przez za-

rządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 26. Tereny dróg dojazdowych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDD/1- KDD/8: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi dojazdowe KDD, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i `ciewek 

rowerowych, 

b) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć drogi w liniach rozgrani-

czających - 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-

szenia linii rozgraniczających jedynie na obszarach 

historycznie uksztaJtowanej zabudowy) 

2) skrzywowania dróg dojazdowych z innymi 

drogami na warunkach okre`lonych przez zarząd-

cę drogi, 

3) krzywowania z sieciami infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okre`lonych przez zarząd-

ców sieci. 

 

§ 27. Teren ciągów pieszo - jezdnych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem  

                                       KDPJ/1- KDPJ/18: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

ciągi pieszo - jedne, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć ciągu w liniach rozgrani-

czających - 5 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-

szenia linii rozgraniczających jedynie na obszarach 

historycznie uksztaJtowanej zabudowy) 

2) skrzywowania ciągów pieszo - jezdnych z po-

zostaJymi drogami na warunkach okre`lonych 

przez zarządcę drogi. 

 

§ 28. Teren dróg wewnętrznych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDW/1- KDW/9. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi wewnętrzne, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć drogi w liniach rozgra-

niczających - 8 m, 

2) skrzywowania ciągów pieszo- jezdnych z po-

zostaJymi drogami na warunkach okre`lonych przez 

zarządcę drogi. 

 

§ 29. Teren ciągów pieszych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDX/1: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

ciągi piesze, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących - 4 m, 

2) krzywowania z sieciami infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okre`lonych przez zarząd-

ców sieci. 

 

§ 30. Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4: 

Ustala się nastę”ujące stawki procentowe,  

w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
objętych niniejszym planem, sJuwące naliczeniu 

jednorazowej o”Jaty uiszczanej przez wJa`cicieli 
nieruchomo`ci w przypadku ich zbycia w ciągu  

5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego pla-

nu staJy się obowiązujące. 
1. MN, MNU, RM - 20% 

2. U, KS - 30% 

3. UKS, UK, US - 0,1% 

4. ZC, R - 0,1% 

5. ”ozostaJe tereny - 0,1% 

 

RozdziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 32. Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie po 

u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  

Klaudia Lakwa 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIII/64/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIII/64/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury tech-

nicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada 

Miejska Prószkowa rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

1. W związku z uchwaleniem Zmian miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrząszczyce, inwestycjami stanowiącymi zadanie 

wJasne gminy będzie: rozbudowa i modernizacja 

ukJadu komunikacyjnego w zakresie gminnych dróg 

publicznych oraz realizacja innych celów publicz-

nych okre`lonych w w/w zmianie planu, o których 

mowa w prognozie skutków finansowych uchwale-

nia Zmian planu wsi Chrząszczyce. 
2. Zadania inwestycyjne, o których mowa po-

wywej, finansowane będą zgodnie z zasadami i za-

pisami okre`lonymi w wieloletnich planach inwe-

stycyjnych i finansowych gminy Prószków, wielo-

letnich planach rozwoju i modernizacji infrastruktury 

technicznej gminy Prószków. 
 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIII/64/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag na 

podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym zJowonych do wyJowonego do publiczne-

go wglądu projektu zmiany miejscowego gminy dla 

wsi Chrząszczyce 

 

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska  

w Prószkowie, postanawia ”rzychylić się do sposo-

bu rozpatrzenia przez Burmistrza Prószkowa w dniu 

07.06.11 uwag zJowonych do zmiany miejscowego 

planu dla wsi Chrząszczyce w s”osób nastę”ujący:  
 

1. Uwagę nr 1 zJowoną dnia 17.05.11 roku, 

dotyczącą 2 kwestii: 

1) Przeznaczenia dziaJki nr 515/216 pod funkcję 

MN poprzez korektę ukJadu komunikacyjnego  

wg ustaleL poprzedniego MPZP, Rada Miejska, 

postanawia czę`ciowo odrzucić, a czę`ciowo 

uwzględnić. Uwzględniono w zakresie korekty ukJa-

du komunikacyjnego w ramach wJasnej dziaJki, 
wskazanym przez skJadającą uwagę podczas spo-

tkania na dyskusji publicznej, nie uwzględniono  

w zakresie pozostawienia wJączenia do drogi woje-

wódzkiej wg poprzedniego planu, z uwagi na nega-

tywne stanowisko ZDW i naruszenie uzgodnienia. 

2) Zmiany funkcji dla dziaJki nr 342/217 z MN 

na MNU, Rada Miejska, postanawia w caJo`ci 
uwzględnić. Skorygowano projekt planu pod 

funkcję MNU. 

2. Uwagę nr 2 zJowoną dnia 26.05.11 roku, do-

tyczącą zmiany ukJadu komunikacyjnego w ramach 

dziaJki nr 402/211, będącej wJasno`cią skJadające-

go uwagę, Rada Miejska, postanawia w caJo`ci 
uwzględnić. 

3. Uwagę nr 3 zJowoną dnia 27.05.11 roku, do-

tyczącą zmiany szeroko`ci drogi do 5 m oraz rezy-

gnacji z terenów infrastruktury E oraz K, ewentual-

nie usytuowanie ich razem na jednej dziaJce, Rada 

Miejska postanawia czę`ciowo odrzucić, a czę-
`ciowo uwzględnić. W zakresie zwęwenia drogi do  

5 m uwagę odrzucono, z uwagi na konieczno`ć 

zapewnienia wJa`ciwych ”arametrów drogi obsJu-

gującej w ”rzyszJo`ci zes”óJ ok. 20 dziaJek. W za-

kresie terenów infrastruktury technicznej uwagę 

uwzględniono w ten s”osób, we zrezygnowano ze 

wskazania konkretnych terenów funkcji K i E,  

a tekst planu i tak dopuszcza, w ramach funkcji 

MN, realizację urządzeL i obiektów infrastruktury 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


