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UCHWAIA NR XLVIIIł511/09 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

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

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

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

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

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

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

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 

Nr 223 poz. 1458), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  

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

z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 

1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz 

w związku z uchwaJą Nr VII/63/07 Rady Miasta 

Opola z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu za-

gospodarowania ”rzestrzennego terenów w rejonie 

ul. Krapkowickiej w Opolu, po stwierdzeniu zgod-

no`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta O”ola (uchwaJa Nr XXXVII/ 

505/2001 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 

2001 rŁ i uchwaJa Nr LIVł602ł05 Rady Miasta 

Opola z dnia 17 listopada 2005 r.), Rada Miasta 

Opola uchwala, co nastę”uje: 

 

Przepisy ogólne 

Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego terenów w rejonie ulŁ Krap-

kowickiej w Opolu, zwany dalej planem. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek ”la-

nu, stanowiący zaJącznik nr 1. 

3. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaJącznik nr 3. 

4. Ustalenia obejmujące ”rzedmiot ”lanu, okre-

`lony w artŁ 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, ujęte są w ”ostaci: 
1) ”rze”isów ogólnych zawierających: 
a) ustalenia w”rowadzające, okre`lające zakres 

s”raw regulowanych uchwaJą i zawierające obja-

`nienia uwytych terminów i ”ojęć, 
b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do ”osta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym gra-

nicami planu; 

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 
do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w 

obszarze objętym granicami ”lanuŁ 
5. Ustalenia okre`lone w ustŁ 4 obowiązują 

JącznieŁ 
 

§ 2Ł Granice planu, przedstawione na rysunku, 

stanowią: od ”óJnocy ｦ ulŁ NiemodliLska, od za-

chodu ｦ zachodnie granice nieruchomo`ci ”oJowo-

nych na zachód od ulicy Kra”kowickiej, od ”oJu-

dnia ｦ tory kolejowe, od wschodu ｦ KanaJ Ulgi,  
z wyJączeniem terenów zamkniętych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KK. 

 

§ 3Ł1Ł Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miasta O”ola; 
2) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć ry-

sunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

4) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi; 

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego 
obowiązują od”owiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu ｦ rozumie się ”rzez to 
kategorie przeznaczenia lub grupy tych kategorii, 

które dominują na danym terenie; 
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7) uzupeJniającym przeznaczeniu terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, uzu-

”eJniające lub wzbogacające ”rzeznaczenie, o któ-
rym mowa ”kt 6, jednocze`nie w granicach terenu 
i na ”oszczególnych dziaJkach budowlanych, w 
s”osób okre`lony w ustaleniach ”lanu; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym 
do”uszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych 

oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów bu-

dowli naziemnych, niebędących liniami ”rzesyJowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając mowli-
wo`ć ”rzekroczenia linii elementem budynku (balko-

nami, gankami, schodami, pochylniami, tarasami  

i loggiami) nie więcej niw na odlegJo`ć 1,5 m; 

9) przestrzeni publicznej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć teren i ”rzestrzeL nad tym terenem,  
w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic, cią-
gów ”ieszo-jezdnych, a takwe zieleni i zieleni izola-

cyjnej; 

10) intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć stosunek ”owierzchni wszystkich kondy-

gnacji budynku w zewnętrznym obrysie `cian, do 
powierzchni terenu; 

11) dachu pJaskim ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia od 0 do 10°; 

12) urządzeniach i obiektach towarzyszących ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia budowlane  
i obiekty za”ewniające mowliwo`ć uwytkowania 
obiektu zgodnie z jego ”rzeznaczeniem, jak ”rzyJą-
cza i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, ogrodze-

nia, ”lace ”ostojowe, ”lace na `mietniki, wiaty, 
budynki gospodarcze;  

13) zieleni urządzonej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zagos”odarowanie zielenią niską i wysoką, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak 
”lace zabaw, `ciewki, obiekty maJej architektury; 

14) mieszkaniu towarzyszącym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć czę`ć budynku niemieszkalnego,  
w którym znajduje się 1 mieszkanieŁ 

2. Ilekroć jest mowa o ”rzeznaczeniu terenu na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zes”óJ takich budynków wraz  

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami zwią-
zanymi z ich obsJugą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć lokalizację budynku mieszkal-

nego, zawierającego 3 lub więcej mieszkaL albo 
zes”oJu takich budynków wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą; 
3) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usJu-

gami ｦ nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę mieszka-

niową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową wie-

lorodzinną z usJugami lub usJugi, z zastrzeweniem 
ustaleL ”rze”isów szczegóJowych; 

4) zabudowę usJugową lub usJugi ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć usJugi handlu detalicznego, ga-

stronomii, rozrywki, kultury, wystawiennictwa, tury-

styki, o”ieki zdrowotnej, o”ieki s”oJecznej, ksztaJce-

nia, nauki, administracji, biurowe, obsJugi ludno`ci 
lub ”rzedsiębiorstw, rzemiosJo usJugowe oraz im 
”odobne, z wyjątkiem wymienionych w pkt 5 - 10; 

5) usJugi zdrowia ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
sz”itale, ”rzychodnie, ”oradnie medyczne, zakJady 
o”iekuLczo - lecznicze oraz wJobki wraz z obiekta-

mi towarzyszącymi, zlokalizowane na wydzielo-

nych dziaJkach, zagos”odarowanych z duwym 
udziaJem zieleni; 

6) usJugi o`wiaty ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rywatne i ”ubliczne ”rzedszkola i szkoJy, zlokali-
zowane na wydzielonych dziaJkach, zagos”odaro-

wanych z duwym udziaJem zieleni; 
7) usJugi sportu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć kryte obiekty s”ortowe i rekreacyjne oraz 

terenowe urządzenia s”ortowe, wraz z obiektami 
towarzyszącymi; 

8) usJugi kultu religijnego ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć `wiątynie i obiekty zgromadzeL religijnych 
wraz z zabudową zamieszkania ws”ólnot religij-
nych i obiektami towarzyszącymi, w tym ka”lice, 

plebanie, domy parafialne i katechetyczne; 

9) usJugi obsJugi komunikacji ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć stacje ”aliw, warsztaty samochodowe, 
stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe oraz 

bazy transportowe, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi; 

10) usJugi warsztatowe ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć usJugi wykonywane w warsztatach takie 

jak zakJady stolarskie, mechaniczne, blacharskie 
itp.;  

11) ciąg pieszo-jezdny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbieral-

nej; 

12) tereny komunikacji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”arkingi i garaweŁ 
13) zieleL izolacyjną ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

zagos”odarowanie zielenią niską, `rednią i wysoką 
z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, w 
s”osób ograniczający uciąwliwo`ci; 

14) zakJad pogrzebowy ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”odmiot gos”odarczy organizujący i wykonują-
cy usJugi ”ogrzebowe, nie”osiadający infrastruktury 
umowliwiającej ”rzechowywania i ”rzygotowania 

zwJok, szczątków lub ”rochów do ”ochówku. 

 

§ 4Ł1. Na rysunku ”lanu obowiązującymi usta-

leniami są: 
1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obiekty zabytkowe chronione zapisami pla-

nu; 

6) obiekty do likwidacji; 
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7) obszary zagrowone ”owodziąŁ 
2. Niewymienione w ust. 1, ”ozostaJe elementy 

rysunku, mają charakter informacyjnyŁ 
 

Ustalenia wspólne 

 

§ 5Ł Ustala się ws”ólne zasady zagos”odaro-

wania terenu i ksztaJtowania zabudowy, obowią-
zujące na obszarze o”racowania ”lanu: 

1) ze względu na ”oJowenie w zasięgu GJów-

nych źbiorników Wód Podziemnych: nr 335 Krap-

kowice ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka Opol-

ska, nr 333 Opole ｦ źawadzkie, obowiązują usta-

lenia § 7 ust. 3, ust. 4 i ust. 9; 

2) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjo-

nowanie ”owoduje emisję haJasu ”rzekraczającą 
do”uszczalne normy okre`lone w ”rze”isach od-

rębnych ”rzyjmując: 
a) tereny wyznaczone na rysunku planu, przezna-

czone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
(MN) jako ”rzy”orządkowane ｭterenom zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnejｬ z dopuszczalnym 

”oziomem haJasu okre`lonym w ”rze”isach odręb-

nych, 

b) tereny wyznaczone na rysunku planu jako 

”rzeznaczone na zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną z usJugami (MNłU) oraz na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami (MWłU) 
jako ”rzy”orządkowane ｭterenom mieszkaniowo-

usJugowymｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu 
okre`lonym w ”rze”isach odrębnych; 

3) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 
obiektów ”od warunkiem zachowania ustaleL ”lanu; 

4) na kawdym terenie do”uszcza się zieleL, maJą 
architekturę, ”arkingi, komunikację wewnętrzną 
oraz obiekty towarzyszące kategoriom ”rzezna-

czenia dopuszczonym na tym terenie; 

5) na terenach: MW/U, MN/U zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których mowe być lub jest wyma-

gane s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowisko, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 

6) zakaz, o którym mowa w ”kt 5 nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego, z zastrzeweniem § 7 

ust. 8 pkt 2; 

7) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
w odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od sto”y waJu; 

8) caJkowite zagos”odarowanie gruntu rodzi-

mego oraz gruntu biologicznie czynnego, pocho-

dzącego z ”rzemieszczeL ziemnych na obszarze 
zagospodarowanej nieruchomo`ci lub na innym 
wskazanym terenie ”od warunkiem, we ich zasto-

sowanie nie s”owoduje ”rzekroczeL wymaganych 
standardów jako`ci gleby i ziemi okre`lonych w 
”rze”isach odrębnych; 

9) do”uszcza się lokalizację szyldów reklamo-

wych, tablic i plansz informacyjnych o maksymal-

nej powierzchni 3 m2 na ogrodzeniach dziaJek oraz 
na budynkach ”od warunkiem, we ich tre`ć rekla-

muje jedynie dziaJalno`ć ”rowadzoną w danym 
budynku lub terenie; 

10) od strony ”rzestrzeni ”ublicznych związa-

nych z ulicami zbiorczymi 2 KDZ i 3 KDZ dopusz-

cza się sytuowanie reklam i znaków informacyjno-

”lastycznych ”rzy zachowaniu nastę”ujących wa-

runków: 
a) reklamy w formie tablic i plansz na ze-

wnętrznej stronie ogrodzeL lub na no`nikach nie 
wywszych niw 3 m, względnie w formie sJu”ów 
reklamowych i informacyjnych o wysoko`ci nie 
większej niw 3 m i `rednicy nie większej niw 1,2 m, 

b) znaki informacyjno - plastyczne w formie ta-

blic i ”lansz na zewnętrznej stronie ogrodzeL oraz 
elewacjach budynków, 

c) powierzchnia jednej reklamy lub znaku infor-

macyjno - ”lastycznego nie mowe ”rzekraczać 4 m2, 

d) minimalna odlegJo`ć od zasięgu korony 
drzew oraz `ciewek rowerowych 1 m;  

11) w”rowadza się nastę”ujące zasady grodze-

nia dziaJek: 
a) zakaz stosowania ogrodzeL ”eJnych, 
b) maksymalna wysoko`ć do 1,8 m od poziomu 

terenu, 

c) lokalizacja ogrodzeL w liniach rozgraniczają-
cych terenu z do”uszczeniem ”rzesunięcia do 
wnętrza dziaJkiŁ 

 

§ 6Ł1. Na terenach narawonych na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi, oznaczonych na rysunku ”lanu 
jako obszary zagrowone ”owodzią, obejmujących 
obszary bez”o`redniego zagrowenia ”owodziowego 
oraz obszary ”otencjalnego zagrowenia ”owodzią 
obowiązują ”rze”isy odrębneŁ 

2. Na obszarze objętym ”lanem nie ma terenów 
lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

§ 7Ł1. Ustala się ogólne zasady zagos”odaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji oraz 
infrastruktury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów 
infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz ”rzyJączami do ”oszczególnych 

obiektów budowlanych, ”od ziemią z wyjątkiem tych 

dla których wyznaczono odrębne tereny; 

2) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji, 

za zgodą zarządcy drogi i w o”arciu o ”rze”isy 
odrębne; 

3) w uzasadnionych względami technicznymi 
bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
sytuowanie wybranych elementów sieci ”oza li-
niami rozgraniczającymi ulic, ”od warunkiem za-

chowania, okre`lonej w ”rze”isach odrębnych, 
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odlegJo`ci od linii zabudowy obiektów budowla-

nych istniejących i ”rojektowanych oraz w uzgod-

nieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci; 
4) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej, 
n”Ł stacji transformatorowych jako obiektów wbu-

dowanych w granicach ”oszczególnych terenów, 
przeznaczonych na inne funkcje; 

5) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-
dzeL niezwiązanych z gos”odarką drogową lub 
”otrzebami ruchu, w liniach rozgraniczających ulic 
z wyjątkiem: 

a) urządzeL technicznych związanych z infra-

strukturą ”odziemną i ”rzeciw”owarową,  
b) elementów maJej architektury; 
6) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej do”uszcza się ”rzeniesienie lub ”rze-

budowę tej infrastruktury, ”o uzgodnieniu i na 
warunkach okre`lonych ”rzez wJa`ciwego admini-

stratora; 

7) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych 

do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym orga-

nizacja ”odjazdów i zjazdów z ciągów ”ieszych  
i chodnikówŁ 

2. W zakresie zao”atrzenia w wodę obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy zao”atrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
2) dla planowanej zabudowy zaopatrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej, ”o jej nie-

zbędnej rozbudowie; 
3) wykonanie nowych odcinków sieci wodocią-

gowej o ”rzekrojach zabez”ieczających ”otrzeby 
przeciw”owarowe i wy”osawonych w hydranty 
zewnętrzneŁ 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i ”rzemysJo-

wych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dla istniejącej i ”lanowanej zabudowy od-

”rowadzanie `cieków ”o”rzez zbiorową kanalizację 
sanitarną w systemie grawitacyjnym do istniejące-

go ukJadu komunalnej kanalizacji sanitarnej, ”o 
jego niezbędnej rozbudowie; 

2) w ”rzy”adku od”rowadzania `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, in-

stalowanie niezbędnych urządzeL ”odczyszczają-
cych `cieki, ”rzed w”rowadzeniem do systemu 
komunalnego; 

3) zakaz od”rowadzania `cieków do wód grun-

towych oraz gruntu. 

4. W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wy”osawenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczowej 

i ”owiązanie z systemem od”rowadzenia wód ”o-

wierzchniowych na warunkach okre`lonych w ”o-

zwoleniu wodno”rawnym lub z miejskim ukJadem 
kanalizacji deszczowej; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu: ulic, 
placów, miejsc ”ostojowych, ”arkingów, ”o u”rzed-

nim oczyszczeniu, do miejskiego systemu kanalizacji 

deszczowej lub do systemu od”rowadzenia wód 
”owierzchniowych na warunkach okre`lonych  
w pozwoleniu wodnoprawnym; 

3) rozwiązanie od”rowadzania wód o”adowych 
z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji 
w uzgodnieniu z zarządcą urządzeL melioracyj-

nych; 

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej do-

”uszcza się zagos”odarowanie wód o”adowych  
w obrębie dziaJkiŁ 

5. W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych  

i nowych odbiorców, z istniejącej infrastruktury 
gazowej ”o jej niezbędnej rozbudowie, w o”arciu  
o gazociągi niskiego ci`nienia; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zao”a-

trzenie w gaz ”JynnyŁ 
6. W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

ustala się: 
1) dostawa cie”Ja, dla nowych odbiorców,  

z miejskiego systemu cie”Jowniczego ”o jego nie-

zbędnej rozbudowie w o”arciu o istniejącą infrastruk-

turę wysoko”arametrową zlokalizowaną w bez”o-

`rednim sąsiedztwie granicy planu; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) do”uszcza się ogrzewanie obiektów z indywi-

dualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, o”artych na ener-

gii odnawialnej oraz ”aliwach gazowych i ”Jynnych 
oraz energii elektrycznej, nie”owodujących ponad-

normatywnego zanieczyszczenia powietrza; 

4) dla ”lanowanej zabudowy nie do”uszcza się 
zao”atrzenia w cie”Jo z indywidualnych kotJów na 
”aliwa staJe; 

5) dopuszcza się ”ozostawienie istniejących in-

dywidualnych uródeJ cie”Ja o”artych na ”aliwach 
staJych do czasu ich modernizacjiŁ 

7. W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o istnie-

jące i ”lanowane elementy systemu elektroenerge-

tycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci `redniego na”ięcia 
15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego na”ięcia;  
2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15/0,4 kV, wymaga bez”o`redniego do-

jazdu do dróg ”ublicznych; 
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3) stosownie do potrzeb, budowa dodatkowych 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kablo-

wego, planowanych jako przeznaczenie towarzy-

szące na terenie inwestora. 

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej, jako 
podziemne w wydzielonej kanalizacji lub bezpo-

`rednio w gruncie w miejscu ”rzyJączenia do 
obiektów budowlanych; 

2) do”uszcza się lokalizację masztów stacji ”rze-

kaunikowych systemu cyfrowej telefonii komórkowej 
(BTS) na dachach budynków usJugowych na tere-

nach oznaczonych symbolami: 2 U, 4 U/KS; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojących naziemnych 
stacji telefonii komórkowej i stacji radiowych.  

9. W zakresie gospodarowania odpadami obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) systematyczny wywóz od”adów na zorgani-

zowane miejskie wysy”isko od”adów komunalnych 

oraz zagos”odarowanie od”adów innych niw komu-

nalne zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) do czasu wywozu od”adów na wysy”isko 

segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

”ojemnikach znajdujących się ”rzy ”oszczególnych 
posesjach. 

 

§ 8Ł Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 
uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od wa-

runkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla realizacji 

dojazdów i uzbrojeniaŁ 
 

§ 9Ł Okre`la się nastę”ujące stawki ”rocentowe, 
na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mo-

wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów MNłU ｦ w wysoko`ci 10%; 
2) dla terenów U, UłKS, MWłU ｦ w wysoko`ci 

30%; 

3) dla terenów ź, źI, WS, KŚź, KŚL, KŚŚ, KŚx 
i KDWx ｦ w wysoko`ci 0%Ł 

 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 10Ł1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MN/U, przeznaczonym na za-

budowę mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w przeznaczeniu terenu; 

2) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się dodatkowo usJugi administracji; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% 

”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

45% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną mini-

mum 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy: 

a) dla budynków mieszkaniowych lub mieszka-

niowo - usJugowych w odlegJo`ci 6 m od linii roz-

graniczającej teren 6 KDx oraz 20 m od linii rozgrani-

czającej teren 3 KDZ, 

b) dla ”ozostaJych budynków w odlegJo`ci 6 m 

od linii rozgraniczającej teren 6 KDx oraz 10 m od 

linii rozgraniczającej teren 3 KDZ; 

7) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację w ”odda-

szu uwytkowym; 
9) maksymalna wysoko`ć budynków od ”ozio-

mu terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
14 m; 

10) dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o 

kącie nachylenia od 35 do 50°; 
11) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym; 
12) szeroko`ć elewacji frontowej budynków do 

25 m; 

13) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy: 
a) wolnostojących, dobudowanych lub wbudo-

wanych w budynek funkcji podstawowej, 

b) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wyso-

ko`ci 5 m, 

c) nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynków funkcji ”odstawowej; 

14) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 
detalicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
400 m2 na kawdej dziaJce budowlanej; 

15) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę-
”ujące minimalne wskauniki: 

a) 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy lub ”arkingów terenowych otwartych, 

b) 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJug (w tym usJug administracji), jednak nie mniej 
niw 2 miejsca, w formie garawy lub ”arkingów te-

renowych otwartych; 

16) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) wydzielenie maksymalnie 2 dziaJek budowla-

nych, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
1000 m2, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do linii rozgraniczających terenu od  
80 do 90°, 

d) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 

17) obsJuga komunikacyjna od terenu 6 KDx. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 2 MN/U, ”rzeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną z usJugami, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
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1) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w przeznaczeniu terenu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 

30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 20 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KDZ oraz 6 m od linii rozgraniczającej teren 6 KDx; 

6) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 2; 

7) do”uszcza się trzecią kondygnację w ”oddaszu 
uwytkowym; 

8) maksymalna wysoko`ć budynków od ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 13 m; 

9) dachy strome, dwu- lub wielos”adowe, o kącie 
nachylenia od 35 do 50°; 

10) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym; 
11) szeroko`ć elewacji frontowej budynków do 

13 m; 

12) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy: 
a) wolnostojących, dobudowanych do lub wbu-

dowanych w budynek funkcji podstawowej,  

b) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wyso-

ko`ci 5 m, 

c) zlokalizowanych takwe ”rzy granicy dziaJki ｦ 

jako zabudowa bliuniacza, 
d) nawiązujących formą i wykoLczeniem do 

budynków funkcji ”odstawowej; 
13) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 

detalicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
50 m2 na kawdej dziaJce budowlanej; 

14) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę”u-

jące minimalne wskauniki: 
a) 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy lub ”arkingów terenowych otwartych, 
b) 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug, jednak nie mniej niw 1 miejsce, w formie 
garawy lub ”arkingów terenowych otwartych; 

15) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

600 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 

20 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych ”arame-

trów dziaJek niw ustalone w litŁ a - c w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci lub ”oJoweniu ”rzy zakoLczeniu drogi wewnętrz-
nej, 

e) do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej 
o szeroko`ci minimum 6 m, obsJugującej nie wię-
cej niw 3 dziaJki budowlane, 

f) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
16) obsJuga komunikacyjna od terenów 6 KDx, 

7 KDx oraz 3 KDZ przez teren 3 U. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w przeznaczeniu terenu; 

2) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się dodatkowo usJugi administracji; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

35% powierzchni terenu; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 

30% powierzchni terenu; 

6) zakaz zmiany s”osobu uwytkowania z funkcji 
usJugowej na mieszkaniową; 

7) do”uszcza się lokalizację usJug w budynku  
o funkcji mieszkaniowo - usJugowej ”od warun-

kiem zapewnienia niezalewnych wej`ć do budynku 
dla czę`ci mieszkalnej i usJugowej; 

8) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 

9) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 8 obowiązuje 
historyczna linia zabudowy ”okrywająca się z ob-

rysem zabudowy zabytkowej; 

10) dla obiektu zabytkowego (ulŁ NiemodliLska 

9-13): 

a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych: gabarytów, ksztaJtów dachów, rodzajów ma-

teriaJów ”okrycia dachu, detali architektonicznych, 
stolarki otworowej, zabytkowych elementów we-

wnętrznych (skle”ienia, klatki schodowe, sztukaterie 
itp.), równiew w ”rzy”adku odbudowy, 

b) ”rzywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, znieksztaJconego ”rzez 
wtórne ”rzebudowy, rozbudowy, nadbudowy, re-

monty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne  

z zasadami konserwatorskimi, 

c) dopuszcza się nadbudowę czę`ci obiektu, ”o-

Jowonego równolegle do ulŁ Kra”kowickiej, ”rowa-

dzącą do wyrównania wysoko`ci z czę`cią ”oJowoną 
równolegle do ulŁ NiemodliLskiej, ”od warunkiem 
wyrównania jednocze`nie wysoko`ci mierzonej do 
gzymsu oraz do kalenicy dachu, 

d) do”uszcza się ”rzebudowę mającą na celu 
adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe lub 

usJugowe, w tym w”rowadzenie lukarn; 
11) do”uszcza się dobudowę do istniejącego bu-

dynku lub jego rozbudowę w ramach okre`lonych na 
rysunku linii zabudowy pod warunkiem zastosowania 

takich samych ”arametrów budynku dotyczących 
wysoko`ci do gzymsu i kalenicy dachu, ksztaJtu i 
kąta nachylenia ”oJaci dachu oraz rodzajów ”okrycia; 
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12) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy: 
a) wolnostojących w ramach okre`lonych na 

rysunku linii zabudowy po zachodniej stronie tere-

nu lub wbudowanych do budynku,  

b) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wy-

soko`ci 5 m, 

c) nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynków funkcji ”odstawowej; 

13) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 

detalicznego o maksymalnej powierzchni sprzeda-

wy 300 m2; 

14) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę-
”ujące minimalne wskauniki: 

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy lub ”arkingów terenowych otwartych, 

b) 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJug ( w tym usJug administracji), jednak nie 
mniej niw 1 miejsce, w formie garawy lub ”arkin-

gów terenowych otwartych; 
15) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wy-

jątkiem ”rzy”adków mających na celu regulację 
granic między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub 
”owiększenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 

16) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KDZ; 

17) zapewnienie dojazdu dla terenu 1 U. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w przeznaczeniu terenu; 

2) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się dodatkowo usJugi administracji; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

powierzchni terenu; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 
30% powierzchni terenu; 

6) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudo-

wy 0,5; 

7) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

a) dla budynków mieszkaniowych lub mieszka-

niowo - usJugowych w odlegJo`ci 6 m od linii roz-

graniczającej teren 6 KDx oraz 20 m od linii rozgrani-

czającej teren 3 KDZ, 

b) dla budynków innych niw wymienione w litŁ a, 
w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej teren  
6 KDx oraz 10 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KDZ; 

8) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę istnie-

jącego budynku mieszkaniowego (ulŁ Krapkowicka 4) 

wykraczającego ”oza wyznaczoną nie”rzekraczalną 
linię zabudowy; 

9) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 2; 

10) do”uszcza się trzecią kondygnację w ”od-

daszu uwytkowym; 
11) maksymalna wysoko`ć budynków od ”o-

ziomu terenu do najwywszego ”unktu kalenicy 
dachu 14 m; 

12) dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o ką-
cie nachylenia od 35 do 50°; 

13) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym; 
14) szeroko`ć elewacji frontowej budynków do 

25 m; 

15) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy: 
a) wolnostojących, dobudowanych lub wbudo-

wanych do budynku funkcji podstawowej,  

b) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wyso-

ko`ci 5 m, 

c) nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynków funkcji ”odstawowej; 

16) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 
detalicznego o maksymalnej powierzchni sprzeda-

wy 300 m2; 

17) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę-
”ujące minimalne wskauniki: 

a) 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy lub ”arkingów terenowych otwartych, 
b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug (w tym usJug administracji), jednak nie mniej 
niw 2 miejsca, w formie garawy lub ”arkingów te-

renowych otwartych; 

18) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wy-

jątkiem ”rzy”adków mających na celu regulację 
granic między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub 
powiększenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 

19) obsJuga komunikacyjna od terenu 6 KDx. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w przeznaczeniu terenu; 

2) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się usJugi obsJugi komunikacji ”od warunkiem ob-

jęcia funkcją caJego terenu i bez mowliwo`ci lokali-
zacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40% powierzchni terenu dla zabudowy miesz-

kaniowej, 

b) 60% ”owierzchni terenu dla zabudowy usJu-

gowej; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) 30% powierzchni terenu dla zabudowy miesz-

kaniowej, 

b) 20% powierzchni terenu dla zabudowy usJu-

gowej; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną mini-

mum: 
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a) 25% powierzchni terenu dla zabudowy miesz-

kaniowej, 

b) 15% ”owierzchni terenu dla zabudowy usJu-

gowej; 

6) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudo-

wy 0,9; 

7) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

a) dla budynków mieszkaniowych lub mieszka-

niowo - usJugowych w odlegJo`ci 10 m od linii roz-

graniczającej tereny 5 KDD i 7 KDD oraz 20 m od 

linii rozgraniczającej teren 3 KDZ, 

b) dla budynków innych niw wymienione w lit. a, 

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej tereny  

5 KDD, 7 KDx i 3 KDZ; 

8) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 5; 

9) do”uszcza się szóstą kondygnację w ”odda-

szu uwytkowym; 
10) maksymalna wysoko`ć budynków: 
a) od ”oziomu terenu do najwywszego punktu 

kalenicy dachu 20 m, 

b) od ”oziomu terenu do najwywszego oka”u 
lub gzymsu 17 m; 

11) dachy dowolne; 

12) w ”rzy”adku dachów stromych, dwu- lub 

wielospadowych: 

a) kąt nachylenia od 35 do 50°, 
b) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym, w odcieniach kolorów: czer-

wonego, brązowego lub grafitowego; 

13) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę-
”ujące minimalne wskauniki: 

a) 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy wbudowanych lub ”arkingów terenowych 

otwartych, 

b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJug, jednak nie mniej niw 2 miejsca, w formie 
garawy wbudowanych lub ”arkingów terenowych 
otwartych; 

14) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

3000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 
50 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych ”arame-

trów dziaJek niw ustalone w lit. a - c, w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci, 
e) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
15) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KDD  

i 7 KDx. 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1 U, przeznaczonym na zabudowę usJugową, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

3) zagos”odarowanie zielenią urządzoną mini-

mum 10% powierzchni terenu; 

4) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 4 m od linii rozgraniczającej teren  
2 KDZ; 

5) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 1 i maksymalnej wysoko-

`ci 5 m; 

6) dachy dowolne; 

7) w ”rzy”adku dachów stromych, dwu- lub 

wielospadowych: 

a) kąt nachylenia od 35 do 50°, 
b) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem dachów-

ko”odobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, 
brązowego lub grafitowego; 

8) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu de-

talicznego o maksymalnej powierzchni sprzedawy  
80 m2; 

9) wymaga się ksztaJtowania re”rezentacyjnych 
wej`ć na teren od strony terenów ”ublicznych; 

10) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wy-

jątkiem ”rzy”adków mających na celu regulację 
granic między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub 
”owiększenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KDZ 

”rzez ws”ólny zjazd na terenie 1 MW/U. 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 2 U, ”rzeznaczonym na zabudowę usJugową, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się dodatkowo usJugi obsJugi komunikacji; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

4) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 
10% powierzchni terenu; 

5) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KŚź oraz zmienna od linii rozgraniczającej teren  
2 KDZ, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 4 i maksymalnej wysoko-

`ci 16 m; 

7) dachy dowolne; 

8) w ”rzy”adku dachów stromych, dwu- lub 

wielospadowych: 

a) kąt nachylenia od 35 do 50°, 
b) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem dachów-

kopodobnym; 

9) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu de-

talicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
2000 m2; 
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10) wymaga się ksztaJtowania re”rezentacyj-

nych wej`ć do obiektów usJugowych od strony 
terenów ”ublicznych; 

11) w strefach wej`ciowych do obiektów usJu-

gowych nalewy urządzić ”arkingi dla rowerów; 
12) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując alterna-

tywnie nastę”ujące minimalne wskauniki: 
a) 1 miejsce na 1 miejsce pracy, w formie gara-

wy lub ”arkingów terenowych otwartych, 
b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug, jednak nie mniej niw 2 miejsca, w formie 
”arkingów wbudowanych lub terenowych otwar-

tych; 

13) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 
35 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych ”arame-

trów dziaJek niw ustalone w litŁ c, w ”rzy”adkach 
uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci; 
e) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
14) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ. 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
usJugową, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

3) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 
10% powierzchni terenu; 

4) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KDZ oraz 6 m od linii rozgraniczającej teren 7 KDx; 

5) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 2; 

6) do”uszcza się trzecią kondygnację w ”oddaszu 
uwytkowym; 

7) maksymalna wysoko`ć budynków od ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 13 m; 

8) dachy strome, dwu lub wielos”adowe, o kącie 
nachylenia od 35 do 50°; 

9) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem dachów-

kopodobnym; 

10) szeroko`ć elewacji frontowej budynków do 
25 m; 

11) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 
detalicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
400 m2; 

12) wymaga się ksztaJtowania re”rezentacyjnych 
wej`ć do obiektów usJugowych od strony terenów 
publicznych; 

13) w strefach wej`ciowych do obiektów usJu-

gowych nalewy urządzić ”arkingi dla rowerów; 
14) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt do 

likwidacji; 

15) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując alterna-

tywnie nastę”ujące minimalne wskauniki: 
a) 1 miejsce na 1 miejsce pracy, w formie garawy 

lub ”arkingów terenowych otwartych terenowych 
otwartych, 

b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJug, jednak nie mniej niw 2 miejsca, w formie ”ar-

kingów wbudowanych lub terenowych otwartych; 
16) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

700 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 
25 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek w 
stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych parame-

trów dziaJek niw ustalone w litŁ a - c, w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci, 
e) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
17) obsJuga komunikacyjna od terenu 7 KDx, 

18) zapewnienie dojazdu dla terenu 2 MN/U. 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 U/KS ”rzeznaczonym na zabudowę 
usJugową i komunikacji, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) do”uszcza się wyJącznie usJugi handlu deta-

licznego, obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, rze-

miosJo usJugowe, usJugi warsztatowe i usJugi obsJugi 
komunikacji, z wyjątkiem zJomowisk samochodo-

wych; 

2) nie okre`la się ”rocentowego udziaJu funkcji 
w ”rzeznaczeniu terenów; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 
10% powierzchni terenu; 

6) zakaz lokalizacji ”laców skJadowych; 
7) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 1 i maksymalnej wysoko`ci 4 m; 

9) dachy ”Jaskie; 
10) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 

detalicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
100 m2; 

11) w strefach wej`ciowych do obiektów usJug 
handlu nalewy urządzić ”arkingi dla rowerów; 
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12) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując alterna-

tywnie nastę”ujące minimalne wskauniki: 
a) 1 miejsce na 1 miejsce pracy, w formie gara-

wy lub ”arkingów terenowych otwartych, 
b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug, jednak nie mniej niw 2 miejsca, w formie 
”arkingów wbudowanych lub terenowych otwar-

tych; 

13) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

800 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 
30 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych ”arame-

trów dziaJek niw ustalone w litŁ a - c, w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci, 
e) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
14) do”uszcza się lokalizacje obiektów budowla-

nych w odlegJo`ci mniejszej niw okre`lona w § 5  

”kt 7 uchwaJy od sto”y waJu ”od warunkiem uzy-

skania decyzji, o której mowa w ”rze”isach odręb-

nych; 

15) obsJuga komunikacyjna od terenu 8 KDWx. 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 U ”rzeznaczonym na zabudowę usJu-

gową, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się wyJącznie usJugi handlu deta-

licznego, obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, rze-

miosJo usJugowe, usJugi warsztatowe i usJugi obsJugi 
komunikacji, z wyjątkiem zJomowisk samochodo-

wych; 

2) do”uszcza się jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające 
tereny komunikacji; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu; 

5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 
10% powierzchni terenu; 

6) zakaz lokalizacji ”laców skJadowych; 
7) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KDZ, 5 m i 7 m od linii rozgraniczającej teren  
8 KDWx, 15 m od linii rozgraniczającej teren 2 Z 

oraz 6 m od linii rozgraniczającej tereny 5 ZI i 1 K; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 1 i maksymalnej wysoko`ci 4 m; 

9) dachy ”Jaskie; 

10) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 
detalicznego o maksymalnej ”owierzchni s”rzedawy 
200 m2 na kawdej dziaJce budowlanej; 

11) w strefach wej`ciowych do obiektów usJug 
handlu nalewy urządzić ”arkingi dla rowerów; 

12) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując alterna-

tywnie nastę”ujące minimalne wskauniki: 
a) 1 miejsce na 1 miejsce pracy, w formie par-

kingów wbudowanych lub terenowych otwartych, 
b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug, jednak nie mniej niw 2 miejsca, w formie 
”arkingów wbudowanych lub terenowych otwar-

tych; 

13) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 

1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 

30 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
14) do”uszcza się lokalizacje obiektów budowla-

nych w odlegJo`ci mniejszej niw okre`lona w § 5  

”kt 7 uchwaJy od sto”y waJu ”od warunkiem uzy-

skania decyzji, o której mowa w ”rze”isach odręb-

nych; 

15) obsJuga komunikacyjna od terenu 8 KDWx. 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się dodatkowo zakJad ”ogrzebowy;  
2) do”uszcza się jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające 

mieszkanie towarzyszące; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% 

”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni dziaJki budowlanej; 
5) zagos”odarowanie zielenią urządzoną minimum 

20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

a) dla budynków mieszkaniowo - usJugowych  
w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej teren  
5 KDD oraz 20 m od linii rozgraniczającej teren  
3 KDZ, 

b) dla budynków innych niw wymienione w litŁ a, 
w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej tereny  
5 KDD oraz 3 KDZ; 

7) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę ist-

niejącego budynku mieszkaniowego (ulŁ Krapko-

wicka 10) pod warunkiem zachowania nieprzekra-

czalnej linii zabudowy, okre`lonej zgodnie z ”kt 6 
lit. b; 

8) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 
kondygnacji nadziemnych 2; 

9) do”uszcza się trzecią kondygnację w ”oddaszu 
uwytkowym; 

10) maksymalna wysoko`ć budynków od ”ozio-

mu terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
14 m; 

11) dachy strome, dwu- lub wielospadowe,  

o kącie nachylenia od 35 do 50°; 
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12) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym; 
13) szeroko`ć elewacji frontowej budynków do 

20 m; 

14) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy: 
a) wolnostojących, dobudowanych lub wbudo-

wanych do budynku funkcji podstawowej, 

b) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wy-

soko`ci 5 m, 

c) nawiązujących formą i wykoLczeniem do 
budynków funkcji podstawowej; 

15) do”uszcza się w”rowadzenie usJug handlu 
detalicznego o maksymalnej powierzchni sprzeda-

wy 400 m2 na kawdej dziaJce budowlanej; 
16) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 

na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując nastę-
”ujące minimalne wskauniki: 

a) 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie 

garawy lub ”arkingów terenowych otwartych, 
b) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug (w tym zakJadu ”ogrzebowego), jednak nie 
mniej niw 2 miejsca, w formie garawy lub ”arkin-

gów terenowych otwartych; 

17) okre`la się nastę”ujące zasady i warunki 

Jączenia oraz ”odziaJu nieruchomo`ci dla kawdego 
budynku funkcji podstawowej: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
600 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 
20 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek  
w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90°, 

d) do”uszcza się zastosowanie innych ”arame-

trów dziaJek niw ustalone w litŁ a - c, w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym ksztaJtem nieruchomo-

`ci lub ”oJoweniu ”rzy zakoLczeniu drogi wewnętrz-
nej, 

e) do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej 
o szeroko`ci minimum 6 m, obsJugującej nie wię-
cej niw 3 dziaJki budowlane, 

f) do”uszcza się Jączenie dziaJek; 
17) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDD; 

18) do czasu realizacji drogi 3 KDZ w parame-

trach 2 x 2 do”uszcza się obsJugę od strony tere-

nu 3 KDZ. 

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 Z i 2 Z, ”rzeznaczonych na zieleL, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) wyznaczenie ciągów ”ieszo - rowerowych, 

zgodnie z rysunkiem planu;  

3) do”uszcza się lokalizację fragmentów dróg 
”ublicznych, związanych z ich ”oszerzeniem; 

4) do”uszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 
5) ochrona obszarów zagrowonych ”owodzią 

zgodnie z § 6 ust. 1. 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 Z ”rzeznaczonym na zieleL, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) do”uszcza się lokalizację rowu melioracyjne-

go zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie drogi obsJugują-
cej ”rzylegJe tereny. 

14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4 ZI i 5 ZI, ”rzeznaczonych na zieleL 
izolacyjną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) wymaga się w”rowadzenia zieleni w formie 

izolacji akustycznej; 

3) dopuszcza się w”rowadzenie innych `rodków 
czynnej ochrony ”rzed haJasem;  

4) do”uszcza się lokalizację `ciewek ”ieszych  
i rowerowych; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie drogi obsJugują-
cej ”rzylegJe tereny; 

6) w strefie oddziaJywania wzdJuw na”owietrz-
nych linii elektroenergetycznej `redniego na”ięcia  

15 kV, wymaga się objęcia terenu zasadami okre`lo-

nymi w § 8 ustŁ 7 ”kt 4 uchwaJyŁ 
15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 WS i 2 WS, przeznaczonych na wo-

dy ”owierzchniowe `ródlądowe, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) zachowanie istniejących drzew i krzewów; 
2) do”uszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 
3) do”uszcza się lokalizację mostów oraz kJa-

dek pieszo - rowerowych; 

4) zakaz lokalizacji budynkówŁ 
16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 E i 2 E, przeznaczonych na infra-

strukturę techniczną ｦ elektroenergetykę, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wyjąt-

kiem ”rzy”adków mających na celu regulację gra-

nic między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub 
”owiększenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 

2) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 
3) na terenie 1 ś wyznacza się nie”rzekraczalną 

linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgrani-

czającej teren 6 KDx. 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 K, ”rzeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ kanalizację, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz wtórnego ”odziaJu na dziaJki, z wyjąt-

kiem ”rzy”adków mających na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owięk-

szenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) zagospodarowanie terenu w otoczeniu urzą-

dzeL ”rze”om”owni wód deszczowych zielenią lub 
nawierzchnią rozbieralnąŁ 
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18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDZ przeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

2) wymaga się realizacji chodnikaŁ 
19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 30 m z 

miejscowym ”oszerzeniem w rejonie skrzywowania z 
terenami 1 KDZ, 3 KDZ i 4 KDL, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

2) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 2 x 2 lub drogi  

1 x 4; 

3) obustronne chodniki; 

4) do”uszcza się zjazdy organizowane jako 
”rawoskręty na teren 2 U; 

5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mini-

mum 30 m, z miejscowym poszerzeniem w rejonie 

skrzywowania z terenem 2 KDZ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 2 x 2 lub drogi  

1 x 4; 

3) wymaga się co najmniej jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej; 
4) wymaga się chodnika co najmniej od strony 

zachodniej; 

5) do”uszcza się realizację wymagaL okre`lonych 
w ”kt 3 i 4 w formie ciągu ”ieszo - rowerowego; 

6) docelowe ”rzeznaczenie do rozbiórki obiektów 
oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwi-

dacji; 

7) zachowanie lub przeniesienie kapliczki, ozna-

czonej na rysunku planu; 

8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 1 x 2; 

3) wymaga się co najmniej jednostronnej dwu-

kierunkowej `ciewki rowerowej; 
4) obustronne chodniki; 

5) do”uszcza się realizację wymagaL okre`lonych 

w ”kt 3 i 4 w formie ciągu ”ieszo-rowerowego; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mini-

mum 15 m; 

2) plac do zawracania o wymiarach minimum 

20 x 20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) chodnik co najmniej od strony terenu 3 MW/U; 

4) narowne `cięcia ”rzy skrzywowaniach mini-

mum 5 x 5 m; 

5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6 KDx i 7 KDx przeznaczonych na pu-

bliczne ciągi ”ieszo - jezdne, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 

2) dopuszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 
zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

3) narowne `cięcia ”rzy skrzywowaniach mini-

mum 5 x 5 m; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ieszo 

- rowerowych, zieleni. 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDWx, ”rzeznaczonym na drogę we-

wnętrzną, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m;  

2) plac do zawracania wymiarach minimum 16 

x 16 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 

zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

4) narowne `cięcia ”rzy skrzywowaniach minimum 
5 x 5 m; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowychŁ 
 

Przepisy koLcowe 

 

§ 11Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezyden-

towi Miasta Opola. 

 

§ 12Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIIIł511ł09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Opola 

 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 

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

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  

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

z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 

1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz 

w związku z uchwaleniem miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Krapkowickiej w Opolu, Rada Miasta Opola 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 
ustaleniami planu 

źasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Krapkowickiej w O”oluŁ W zakresie nalewącym 
do zadaL wJasnych gminy za”isano w ”lanie na-

stę”ujące inwestycje infrastrukturalne: 
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 

komunikacyjnego, obejmującego: 
 drogi zbiorcze: 1 KDZ, 2 KDZ, 3 KDZ; 

 drogę lokalną 4 KDL; 

 drogę dojazdową 5 KDD; 

 ciągi ”ieszo - jezdne: 6 KDx, 7 KDx, 8 KDWx; 

 ciągi ”ieszo - rowerowe. 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak-

we urządzenia towarzyszące, w tym mŁinŁ: chodniki, 
zieleL, o`wietlenie, sygnalizację i urządzenia stero-

wania ruchem. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta-

Jych systemów infrastruktury technicznej, obejmuje: 
 sieć wodociągową, 
 kanalizację sanitarną, 
 ”rze”om”ownię `cieków sanitarnych, 
 kanalizację deszczową, 
 separator substancji ropopochodnych, 

 o`wietlenie ulic i ”lacówŁ 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

1Ł źadania w zakresie realizacji dróg ”ublicznych 
”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych z nimi 
wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa`ciwe jed-

nostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębior-

stwa, w kompetencji których lewy rozwój sieci: 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energe-

tycznej, gazociągowej i cie”lnej, zgodnie z miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego oraz na ”odstawie ”rze”isów odrębnych. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-

zowane będą zgodnie z miejscowym ”lanem 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 

przepisów odrębnych. 

3Ł Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4Ł Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoLcze-

nia realizacji tych zadaL, ustalone będzie wedJug 
kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opo-

la. 

5Ł Inwestycje mogą być realizowane eta”owo w 
zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczonych na 

inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planie 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach 

”orozumieL o charakterze cywilnoprawnym lub w 

formie partnerstwa publiczno prywatnego, a takwe 
wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 

2Ł Ustala się zasadę finansowania wymienionych 
w ustŁ 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu komuni-

kacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, ”ozŁ 2086 z ”óunŁ zmŁ), który stanowi, we bu-

dowa lub ”rzebudowa dróg ”ublicznych s”owodowa-

na inwestycją niedrogową nalewy do inwestora tego 

”rzedsięwzięcia, a szczegóJowe warunki budowy lub 
”rzebudowy dróg okre`la umowa między zarządcą 
drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIIIł511ł09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Opola 

 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej  

w Opolu 

 

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

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), biorąc ”od 
uwagę stanowisko Prezydenta, Rada Miasta Opola 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

Odrzuca się uwagi dotyczące braku zgody na lo-

kalizację dróg 3 KŚź i 8 KŚWx ze względu na ko-

nieczno`ć u”orządkowania i us”rawnienia ukJadu 
komunikacyjnego, w tym przeprowadzenia drogi 

zbiorczej ｦ wylotowej w kierunku Krapkowic, wy-

znaczonej w Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Opola jako 

trasa krapkowicka o docelowych parametrach  

ulicy Z 1 x 4 i szeroko`ci 25 mŁ Śroga o takiej ran-

dze i ”arametrach nie mowe mieć bez”o`rednich 
zjazdów, stąd konieczne byJo wyznaczenie drogi 
wewnętrznej ｦ 8 KŚWx niezbędnej do obsJugi tere-

nów usJugowych. 

 

 

745 
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UCHWAIA NR XXXIIł229/09 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

  

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie inkasa podatków: rolnego, le`nego i od nieruchomo`ci 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:  

z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 

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

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

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

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

z 2006 r. Nr 117 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458), art. 6 b ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz. U. z 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. 

Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,  

Nr 237, poz. 1655), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 rŁ o ”odatkach i o”Jatach lokal-

nych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,  

Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 

poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 

730) artŁ 6 ustŁ 8 ustawy z dnia 30 ”audziernika 
2002 rŁ o ”odatku le`nym (ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ  
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, 

poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz  

artŁ 47 § 4a ustawy z dnia 29 sier”nia 1997 rŁ 
Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 727,  

Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,  

Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 

poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, 

poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, 

Nr 225, poz. 1671, Nr 112, poz. 769, z 2008 r. 

Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 

1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320,  

Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł źarządza się na terenie Gminy ”obór ”o-

datków: le`nego, rolnego i od nieruchomo`ci na-

lewnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

 

§ 2Ł Na inkasentów na terenach wsi wyznacza 
się soJtysów, a na terenie miasta Paczkowa Panią 
Barbarę TomickąŁ 

 


