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§ 1Ł W uchwale Nr VI/30/11 Rady Gminy 

Iubniany z dnia 16 maja 2011 rŁ w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

§ 3 ustŁ 1 otrzymuje brzmienie: 
1Ł O”Jata ”odlega zwrotowi za kawdą godzinę 

nieobecno`ci dziecka w ”rzedszkolu w czasie 
trwania okresu rozliczeniowego. Stawka godzi-

nowa ”odlegająca zwrotowi wyliczana będzie 
”o”rzez iloraz o”Jaty, o której mowa w § 2 ust. 3 

i liczby godzin ”rzy”adających w danym okresie 
rozliczeniowymŁ Roz”oczętą godzinę uwawa się za 
wykorzystanąŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy IubnianyŁ 
 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego z mocą obo-

wiązującą od 1 wrze`nia 2011 rokuŁ 
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UCHWAIA NR Xł43ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rowniątów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

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

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

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

poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz na 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 

Nr 106, ”ozŁ 675), w związku z uchwaJą Nr XLIIIł 
374/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ”rzystą”ie-

nia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Rowniątów, ”o stwierdzeniu jego 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie, uchwalonym uchwaJą  

Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r., Rada Miejska 

w Strzelcach O”olskich uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ ń 

Przedmiot i zakres ustaleL planu 

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

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Rowniątów, zwany dalej ”lanemŁ 
2Ł Plan, o którym mowa w ustŁ 1 obejmuje 

obszar o ”owierzchni okoJo 217,19 ha, w grani-

cach którego znajdują się tereny istniejącego za-

inwestowania wsi Rowniątów wraz z otoczeniem, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

3Ł ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu w skali 

1:1000, stanowiący integralną czę`ć uchwaJy; 
2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

§ 2Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia na rysunku 
”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) granica obrębu ewidencyjnego wsi Rowniątów; 
2) ”rzeznaczenie terenów: 
a) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania, 
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b) oznaczenia ”oszczególnych terenów zawie-

rające symbol literowy okre`lający ”rzeznaczenie 
terenu oraz numer wyrówniający go s”o`ród in-

nych terenów; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) korytarz-sięgacz ekologiczny o znaczeniu 
lokalnym ｦ Śolina Potoku Rowniątowskiego, 

b) niecka uródliskowa Potoku Rowniątowskiego, 
c) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ 

krajobrazu kulturowego, 

d) lokalizacja szpaleru drzew; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ 

podstawowej, 

b) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ 

archeologicznej, 

c) zabytki nieruchome wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków, 
d) stanowiska archeologiczne udokumentowa-

ne, o potwierdzonej lokalizacji; 

5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) miejsce zmiany typu linii zabudowy, 

d) obowiązujący ”rzebieg gJównej kalenicy bu-

dynku mieszkalnego; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) obszar ograniczonego zainwestowania w ce-

lu ochrony ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) 

Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, 
b) granica otuliny Parku Krajobrazowego ｭGóra 

_wŁ Annyｬ, 
c) granica zasięgu GJównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ 

Zawadzkieｬ; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ｦ 

strefy korytarzy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych `redniego na”ięcia 30 kV oraz 15 kV, 

wyJączone z zabudowyŁ 
2Ł Nastę”ujące oznaczenia na rysunku ”lanu 

nie są obowiązującymi ustaleniami uchwaJy: 
1) sugerowana lokalizacja budynków; 
2) sugerowane linie ”odziaJu na dziaJki budow-

lane; 

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

`redniego na”ięcia 30 kV oraz 15 kV; 

4) ”rzebieg szlaków ”ieszych i rowerowychŁ 
 

§ 3Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) elewacji frontowej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zewnętrzną ”owierzchnię `ciany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami 
(fasada), zwróconą w kierunku drogi, drogi we-

wnętrznej lub ”lacu, w której najczę`ciej umiesz-

czone jest gJówne wej`cie do budynku; 

2) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czę`ć dziaJki budowlanej, która graniczy z drogą 
(z której najczę`ciej odbywa się gJówny wjazd lub 
wej`cie na dziaJkę), w kierunku której zwrócona 
jest elewacja frontowa budynku usytuowanego 

na tej dziaJce; 
3) kondygnacji nadziemnej ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć kondygnację, której nie mniej niw ”oJo-

wa wysoko`ci w `wietle, co najmniej z jednej 
strony budynku, znajduje się ”owywej ”oziomu 
”rojektowanego lub urządzonego terenu, a takwe 
kawda, usytuowana nad nią kondygnacja; 

4) linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linię ograniczającą obszar (samodzielnie lub Jącz-

nie z liniami rozgraniczającymi teren), na którym 
do”uszcza się wznoszenie budynków oraz okre-

`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli 
naziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, 
sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-

nowymi komunikacji, 

b) obowiązującej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć li-
nię, wzdJuw której wymaga się usytuowania ele-

wacji frontowej przynajmniej jednego budynku 

związanego z ”rzeznaczeniem ”odstawowym 
terenu; dla ”ozostaJych budynków oraz okre`lo-

nych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli na-

ziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, 
sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-

nowymi komunikacji linia ta stanowi nieprzekra-

czalną linię zabudowy; 
5) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 

dotyczące obszaru okre`lonego w § 1 ust. 2 

uchwaJy, zawarte w czę`ci tekstowej oraz graficz-

nej, dla której ustalenia okre`lono w § 1 ust. 3  

”kt 1 uchwaJy; 
6) powierzchni uwytkowej ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”owierzchnię ”omieszczeL sJuwących do 
zas”okojenia ”otrzeb związanych bez”o`rednio  
z przeznaczeniem budynku lub jego wydzielonej 

czę`ci, mierzoną ”o wewnętrznej dJugo`ci `cian na 
”oziomie ”odJogi, za wyjątkiem ”owierzchni klatek 

schodowych oraz szybów duwigowychŁ Po-

wierzchnię ”omieszczeL lub ich czę`ci oraz czę`ci 
kondygnacji o wysoko`ci w `wietle od 1,40 m do 

2,20 m zalicza się do ”owierzchni uwytkowej bu-

dynku w 50%, a jeweli wysoko`ć jest mniejsza niw 
1,40 m, powierzchnię tę ”omija się; 

7) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”owierzchnię terenu zajętą ”rzez budy-

nek w stanie wykoLczonym, liczoną w zewnętrz-
nym obrysie murów ”rzyziemia, mierzoną na ”o-

ziomie terenu; 

8) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć aktualne ”rze”isy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a takwe ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji i or-
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ganów międzynarodowych których Rzecz”os”oli-
ta Polska jest czJonkiem oraz ”rawo Unii śuro”ej-

skiej, obowiązujące w regulowanej dziedzinie; 
9) przeznaczeniu terenu: 

a) podstawowym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzeznaczenie będące dominującą formą wyko-

rzystania terenu oraz obiektów z nim związanych, 
b) uzupeJniającym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

przeznaczenie inne niw ”odstawowe, które uzu-

”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie ”odstawowe  
i nie wystę”uje samodzielnie na danym terenie; 

10) produkcji zwierzęcej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć chów i hodowlę zwierząt w celach han-

dlowych oraz w skali ”rzekraczającej ”otrzeby 
konsum”cyjne i uwytkowe rodzinnego gos”odar-

stwa rolnego ｦ ”owywej 5 ŚJP; 
11) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

o okre`lonym ”rzeznaczeniu i zasadach zagos”o-

darowania, wydzielony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 
12) udziale powierzchni biologicznie czynnej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć udziaJ ”rocentowy tere-

nu ”owierzchni biologicznie czynnej okre`lonej  
w ”rze”isach odrębnych, do ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

13) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę; 
14) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć urządzenia niezbędne do ”rawi-

dJowego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiące wy”osawenie terenu, takie jak 
obiekty maJej architektury i o`wietlenie terenu; 

15) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy przez to 

rozumieć usJugi nie zaliczane do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko oraz ”rzedsięwzięć mogących ”otencjal-

nie znacząco oddziaJywać na `rodowisko (zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi), nie wymagające staJej 
obsJugi trans”ortowej ”ojazdami o no`no`ci ”o-

wywej 3,5 ton, sJuwące zas”okojeniu ”otrzeb 
mieszkaLców wsi w zakresie funkcji administra-

cyjnych i biurowych, zdrowia, bankowo`ci i Jącz-

no`ci, handlu detalicznego i gastronomii, o`wiaty, 
kultury i rekreacji oraz obsJugi ludno`ci, takie jak: 

zakJady fryzjerskie, krawieckie, kwiaciarnie; 
16) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć warto`ć stanowiącą sto-

sunek procentowy powierzchni zabudowy, do 

”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
 

RozdziaJ 2 

Przepisy ogólne 

§ 4Ł Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków zgodnie z obo-

wiązującymi ”rze”isami odrębnymi oraz zgodnie  
z ”rze”isami szczegóJowymi uchwaJy; 

2) ustala się obowiązek sytuowania nowej za-

budowy w nawiązaniu do istniejących budynków 
zlokalizowanych na tej samej dziaJce budowlanej 
lub na sąsiednich dziaJkach, równolegle bądu ”ro-

sto”adle do kierunków nadanych ”rzez ich ele-

wacje; 

3) do”uszcza się dostosowanie budynków do 
”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 

4) zakazuje się w”rowadzania zabudowy jed-

norodzinnej w ukJadzie szeregowym; 
5) ustala się obowiązujące i nie”rzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu; 

6) okre`la się elementy, które nie są regulo-

wane przez wyznaczone na rysunku planu linie 

zabudowy i które mogą ”rzekraczać te linie zabu-

dowy w nastę”ujący s”osób: 
a) gzymsy ｦ nie więcej niw 0,20 m, 

b) okapy ｦ nie więcej niw 0,80 m, 

c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balko-

ny i galerie oraz inne czę`ci budynku wzbogaca-

jące architektonicznie i funkcjonalnie jego elewa-

cję ｦ nie więcej niw 1,50 m, 

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-

wnętrzne, ”ochylnie i ram”y ｦ wedJug lokalnych 
uwarunkowaL, nie więcej niw do granicy dziaJki 
budowlanej, o ile ”rze”isy szczegóJowe uchwaJy 
do”uszczają zabudowę na granicy dziaJki; 

7) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy nie dotyczą budynków (lub ich czę`ci),  
w stosunku do których wydano ”ozwolenie na 
budowę lub zawiadomiono o roz”oczęciu robót 
budowlanych ”o wej`ciu w wycie ”rze”isów ni-

niejszej uchwaJy; w stosunku do istniejącej zabu-

dowy, nie s”eJniającej swym usytuowaniem wy-

mogów okre`lonych w ”lanie liniami rozgranicza-

jącymi: 
a) do”uszcza się roboty budowlane ”olegające 

na remoncie, odbudowie oraz rozbiórce a takwe 
rozbudowę i nadbudowę ｦ zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi uchwaJy, 
b) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 

budynku, zgodnie z ”rze”isami szczegóJowymi 
uchwaJy; 

8) w odniesieniu do zabudowy bliuniaczej, 
obowiązuje zasada zachowania symetrii podsta-

wowych elementów roz”lanowania rzutu obiektu, 
ukJadu elewacji (roz”lanowania i ”ro”orcji otwo-

rów okiennych i drzwiowych) oraz jednakowej 
geometrii dachu; 

9) w odniesieniu do istniejącej zabudowy bliu-
niaczej, ustalenia, o których mowa w ”kt 8 obo-

wiązują jedynie w ”rzy”adku, gdy: 
a) jeden z segmentów budynku bliuniaczego 

istnieje, a drugi jest do niego dobudowywany, 

b) przebudowy, rozbudowy lub odbudowy bu-

dynku bliuniaczego, która obejmuje zmianę ”od-

stawowych elementów roz”lanowania rzutu 
obiektu, ukJadu elewacji (roz”lanowania i ”ro”or-
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cji otworów okiennych i drzwiowych) oraz geo-

metrii dachu w zakresie, który umowliwia do”ro-

wadzenie do s”ójno`ci rozwiązaL architektonicz-

nych w obydwu segmentach; 

10) zakazuje się na terenach graniczących  
z terenami dróg ”ublicznych lokalizowania: 

a) ogrodzeL ”eJnych i ogrodzeL wykonanych  
z ”refabrykowanych ”Jyt betonowych ｦ dopusz-

cza się wyJącznie betonowe sJu”ki i ”odmurówki 
(w ”rzy”adku ogrodzeL systemowych lub ”okry-

tych z zewnątrz okJadzinami elewacyjnymi z ka-

mienia naturalnego, ceramiki lub okJadzin imitują-
cych te materiaJy), 

b) ogrodzeL o wysoko`ci większej niw 2,20 m. 

 

§ 5Ł Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) uciąwliwo`ć wynikająca z charakteru ”ro-

wadzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać na 
granicy dziaJki budowlanej warto`ci do”uszczal-

nych, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
2) ustala się: 
a) obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oni-

wej do”uszczalnego lub na ”oziomie okre`lonym 
w ”rze”isach odrębnych: 

- na terenach oznaczonych symbolami: MN-1 

do MN-21 ｦ jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 

- na terenach oznaczonych symbolami: 

RM/MN-1 do RM/MN-18 ｦ jak dla terenów zabu-

dowy zagrodowej, 

- na terenach oznaczonych symbolami: MU-1 

do MU-9 ｦ jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej, 
- na terenach oznaczonych symbolami: UP-1 

do UP-3 oraz UK-1 i UK2 ｦ jak dla terenów zabu-

dowy związanej ze staJym lub czasowym ”oby-

tem dzieci i mJodziewy, 
- na terenie oznaczonym symbolem US ｦ jak 

dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej  
z czę`ci terenu ”rzeznaczonej ”od budynki i bu-

dowle oraz ”owierzchnie utwardzone, a nastę”nie 
odpowiednie jej zagospodarowanie; 

3) zakazuje się: 
a) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, 
b) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących ”otencjal-

nie znacząco oddziaJywać na `rodowisko na tere-

nach oznaczonych symbolami: MN-1 do MN-21 

oraz MU-1 do MU-9, z zastrzeweniem ”kt 4 litŁ a, 

c) od”rowadzania nieoczyszczonych `cieków 
do gruntu, wód gruntowych oraz ”owierzchnio-

wych, 

d) grodzenia nieruchomo`ci w odlegJo`ci 1,5 m 

od linii brzegu cieków wodnych, 
e) ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odarczej zwią-

zanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem 

od”adów (ze szczególnym uwzględnieniem zJomu  
i czę`ci ”ojazdów samochodowych), z zastrzewe-

niem pkt 4 lit. b; 

4) do”uszcza się: 
a) lokalizację ”rzedsięwzięć ”olegających na 

budowie dróg oraz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, 

b) lokalizację ”unktów ”rzyjmowania i sku”u 
artykuJów ”odlegających obowiązkowi odzysku 
lub unieszkodliwienia, w tym: o”akowaL wielo-

krotnego uwytku i od”adów o”akowaniowych ”o 
`rodkach niebez”iecznych, zuwytego s”rzętu elek-

trycznego i elektronicznego, akumulatorów i bate-

rii ｦ dla ”lacówek handlowych oferujących te 
artykuJy; 

5) ustala się ochronę korytarza-sięgacza ekolo-

gicznego o znaczeniu lokalnym, obejmującego 
tereny oznaczone symbolami: RZ-1 do RZ-3, WS-2 

oraz KPJ, ”oJowone w Śolinie Potoku Rowniątow-

skiego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

w granicach którego: 
a) ochronie ”odlega niecka uródliskowa Potoku 

Rowniątowskiego, zlokalizowana ”rzy drodze  
z Rowniątowa do Śolnej w granicach terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem WS-2, 

obejmująca zbiornik wodny zasilany z zatopio-

nych uródeJ (uródJa ”ulsujące, wy”Jywy szczeli-
nowe oraz ascensyjne), zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku ”lanu, w obrębie której zakazuje się 
wszelkiej dziaJalno`ci mogącej s”owodować za-

nieczyszczenie, ”rzeksztaJcenie lub uszkodzenie 

uródliska oraz jego bez”o`redniego otoczenia,  
a w szczególno`ci wykonywania ”rac ziemnych 
trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, eks”lo-

atacji kruszywa naturalnego oraz zmiany sposobu 

”rzeznaczenia i uwytkowania terenu, 
b) ochronie ”odlegają Jąki wilgotne ”oJowone  

w granicach terenu oznaczonego symbolem RZ-1, 

”o”rzez utrzymanie uwytkowania Jąkowego, 
zgodnie z potrzebami ochrony siedlisk fauny  

i flory, 

c) obowiązuje zachowanie ciągJo`ci funkcjo-

nalnej i biologicznej korytarza (sięgacza) ekolo-

gicznego, 

d) zakazuje się odwadniania i osuszania tere-

nu, 

e) zakazuje się zabudowywania terenu (wzno-

szenia budynków oraz budowli rolniczych), za 
wyjątkiem sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, 

f) do”uszcza się w”rowadzanie zbiorników 
wodnych zasilanych z Potoku Rowniątowskiego, 
wodami gruntowymi lub ”Jytkim ”oziomem wód 
czwartorzędu; 

6) wyznacza się strefę ochrony konserwator-

skiej ｦ krajobrazu kulturowego, o zasięgu okre-

`lonym na rysunku ”lanu, w granicach której: 
a) obowiązuje zachowanie i wyeks”onowanie 

elementów historycznego ukJadu ”rzestrzennego 
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oraz kompozycji zieleni oraz ochrona i rewalory-

zacja charakterystycznych cech kompozycji prze-

strzennej, 

b) utrzymanie lokalnych dominant przestrzen-

nych oraz gabarytów budynków charakterystycz-

nych dla lokalnego stylu budownictwa, 

c) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
o wysoko`ci ”rzekraczającej 12 m oraz wielko-

”owierzchniowych no`ników reklamowych, ”rze-

kraczających swoją ”owierzchnią 3 m2, 

d) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych 
(farm wiatrowych) ze szczególnym uwzględnieniem 
turbin wiatrowych (wiewy wraz z wirnikami) ｦ zakaz 

nie dotyczy indywidualnych instalacji sJuwących do 
pozyskiwania energii elektrycznej, przeznaczonych 

wyJącznie na ”otrzeby wJasne gos”odarstwa,  
z uwzględnieniem ograniczeL zawartych w lit. c. 

 

§ 6Ł Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 
ｦ ”odstawowej dla zachowanego zes”oJu zabudo-

wy folwarcznej wraz z otoczeniem, o zasięgu okre-

`lonym na rysunku ”lanu, w granicach której: 
a) obowiązuje zachowanie i wyeks”onowanie 

elementów historycznego ukJadu ”rzestrzennego, 
w tym roz”lanowania dróg, linii zabudowy, kom-

pozycji zabudowy oraz zieleni, 

b) obiekty o warto`ciach zabytkowych nalewy 
”oddać restauracji, konserwacji, z dostosowa-

niem ich do ws”óJczesnych standardów technicz-

nych i funkcjonalnych zgodnie z przewidzianym  

w planie sposobem przeznaczenia budynku, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu warto`ci historycz-

nych obiektu, 

c) obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy 
w zakresie formy architektonicznej (w tym: lokali-

zacji, roz”lanowania, skali, uksztaJtowania bryJy 
budynku, ”oziomu ”osadowienia ”arteru, ”odziaJu 
otworów okiennych i drzwiowych oraz uwytych 
materiaJów budowlanych) do historycznej zabu-

dowy wsi sprzed 1945 roku, 

d) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 

nadbudowy budynku, nalewy dostosować zmie-

nione lub nowo wprowadzone elementy do pier-

wotnego charakteru i wystroju budynku lub in-

nych, historycznych zabudowaL wsi, zgodnie  

z zasadami zawartymi w lit. c, 

e) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicz-

nej w kolorze ceglastym, a w przypadku obiek-

tów historycznych s”rzed 1945 roku, które ”o-

siadaJy inne niw ceramiczne ”okrycie dachu ｦ 

stosowanie ”okrycia wJa`ciwego dla danego bu-

dynku, 

f) geometrię dachu nalewy ksztaJtować ”rzy 
uwzględnieniu nastę”ujących zasad: 

- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 
się w ”rzedziale 400 - 450, 

- ”oJacie dachu symetryczne, 
- dachy strome: dwuspadowe, 

- do”uszcza się elementy wzbogacające geo-

metrię dachu, takie jak: `wietliki i lukarny, 
g) obowiązuje stosowanie stonowanej kolory-

styki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyce-

niu ”igmentem), harmonizującej z otoczeniem; 
kolorystyka ”owinna być zbliwona do kolorów tra-

dycyjnych materiaJów budowlanych, takich jak: 

drewno, kamieL, cegJa i dachówka ceramiczna, 
h) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia fron-

towego od strony drogi dziaJki budowlanej do 
charakteru i wystroju elewacji `ciany frontowej 
budynku zlokalizowanego na tej dziaJce, 

i) zakazuje się stosowania okJadzin elewacyj-

nych z tworzyw sztucznych (oblicówka z ”aneli 
winylowych, PVC lub podobnych oraz od frontu 

dziaJki ogrodzeL ”eJnych i ogrodzeL wykonanych 
z ”refabrykowanych ”Jyt betonowych ｦ dopusz-

cza się wyJącznie betonowe sJu”ki i ”odmurówki 
(w ”rzy”adku ogrodzeL systemowych lub ”okry-

tych z zewnątrz okJadzinami elewacyjnymi z ka-

mienia naturalnego, ceramiki lub okJadzin imitują-
cych te materiaJy), 

j) do”uszcza się umieszczanie wyJącznie tablic 
informacyjnych okre`lających nazwę wJasną lub 
branwową oraz znak graficzny (logo) związanych 
bez”o`rednio z dziaJalno`cią gos”odarczą i admi-

nistracyjną ”rowadzoną na danym terenie oraz  
w obiektach związanych z tym terenem, 

k) tablice informacyjne, o których mowa w litŁ j, 
umieszczane w strefie wjazdu na dziaJkę lub stre-

fie wej`ciowej budynku muszą być zgru”owane 
w ”ionie lub ”oziomie oraz muszą ”osiadać jed-

nakowe wymiary i jednakowe tJo, 
l) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamo-

wych o tre`ciach nie związanych bez”o`rednio  
z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz 

dziaJalno`cią gos”odarczą i administracyjną, ”ro-

wadzoną w obiektach związanych z tym terenem; 
2) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 

ｦ archeologicznej dla udokumentowanych stano-

wisk archeologicznych, o potwierdzonej lokalizacji, 

o zasięgu okre`lonym na rysunku ”lanu, w grani-

cach której obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) ustala się ochronę nastę”ujących, udoku-

mentowanych stanowisk archeologicznych o po-

twierdzonej lokalizacji: 

- nr 1 ｦ cmentarzysko i punkt osadniczy, 

wczesne `redniowiecze, pradzieje, 

- nr 2 ｦ `lad osadnictwa, e”oka kamienia, 
- nr 5 ｦ ”unkt osadniczy, okres w”Jywów 

rzymskich, `redniowiecze, ”radzieje, 
- nr 6 ｦ ”unkt osadniczy, `redniowiecze, 
- nr 10 ｦ punkt osadniczy, pradzieje, 

- nr 12 ｦ punkt osadniczy, pradzieje, XIV w., 

- nr 13 ｦ punkt osadniczy, XIV ｦ XV w., 

- nr 15 ｦ ”unkt osadniczy, okres w”Jywów 
rzymskich, faza C, 
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b) relikty archeologiczne ”odlegają ochronie 
”rawnej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) inwestor jest zobowiązany ”owiadomić 
O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków o zamiarze wykonania wszelkich robót bu-

dowlanych wymagających ”rowadzenia ”rac 
ziemnych, 

d) ewentualne badania archeologiczne metodą 
wyko”aliskową nalewy ”rowadzić ”od nadzorem 
u”rawnionego archeologa, na zasadach okre`lo-

nych w przepisach odrębnych; 
3) ustala się ochronę zabytków nieruchomych, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 
a) na rysunku ”lanu wskazano lokalizację na-

stę”ujących zabytków nieruchomych: 
- ”omnik krzywa, ulŁ GogoliLska (dzŁ nr 240ł4), 
- ruina ka”licy ”ŁwŁ _wŁ Floriana (dz. nr 82/4), 

- dom (obecnie przedszkole), ul. Szymiszow-

ska 8 (dz. nr 1162), 

- kaplica, ul. Wolno`ci (dzŁ nr 330ł4), 
- ”omnik krzywa, ulŁ Wolno`ci (dzŁ nr 293), 
- trafostacja, ul. Wolno`ci (dzŁ nr 295ł1), 
- mJyn wodny (obecnie funkcja mieszkalna),  

ul. Wolno`ci 1 (dzŁ nr 101), 
- stodoJa w zes”ole mJyna wodnego, ulŁ Wol-

no`ci 1 (dzŁ nr 101), 
- stajnia z wozownią w zes”ole mJyna wodne-

go, ul. Wolno`ci 1 (dzŁ nr 101), 
- zagroda, ul. Wolno`ci 2 (dzŁ nr 246), 
- dom, ul. Wolno`ci 4 (dzŁ nr 294) 
- stodoJa, ulŁ Wolno`ci 4 (dzŁ nr 294), 
- dom, ul. Wolno`ci 19 (dzŁ nr 313), 
- obora, ul. Wolno`ci 19 (dzŁ nr 313), 
- zabudowania gospodarcze, ul. Wolno`ci 20 

(dz. 272/2), 

- budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wolno-

`ci 21 (dzŁ nr 314), 
- szkoJa (obecnie `wietlica wiejska), ul. Wol-

no`ci 28 (dzŁ nr 284), 
- budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wolno-

`ci 31 (dzŁ nr 317), 
- budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wolno-

`ci 33 (dzŁ nr 318), 
- dom, ul. Wolno`ci 34 (dzŁ nr 278), 
- rządcówka w zes”ole folwarcznym, ulŁ Wol-

no`ci 43b (dzŁ nr 409/19), 

- obora w zespole folwarcznym, ul. Wolno`ci 43b 

(dz. nr 409/19), 

b) w odniesieniu do zabytków nieruchomych, 
o których mowa w litŁ a: 

- ustala się obowiązek zachowania bryJy obiek-

tu w ”ierwotnej formie, w tym geometrii, ksztaJtu 
i materiaJu dachu, 

- ochronie konserwatorskiej ”odlegają zacho-

wane oryginalne elementy budynku: bryJa, forma 
dachu, kom”ozycja i wystrój elewacji, forma  
i ksztaJt otworów okiennych i drzwiowych, sto-

larka okienna i drzwiowa, 

- ochronie ”odlega zachowany ukJad ”rze-

strzenny wnętrz oraz elementy wy”osawenia i wy-

stroju takie jak: sklepienia, sztukaterie, mozaiki, 

- do”uszcza się ”race odtworzeniowe, sJuwące 
”rzywróceniu ”ierwotnej formy obiektów takie jak: 
”rzywrócenie na elewacjach detalu architektonicz-

nego, ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych 

oraz formy stolarki, 

- obowiązuje zachowanie, w obrębie jednego 
budynku, jednolitej formy i kolorystyki stolarki 

okien i drzwi zewnętrznych ｦ do”uszcza się wy-

mianę stolarki ”od warunkiem zachowania ”ier-

wotnych wielko`ci otworów okiennych i drzwio-

wych oraz ich ”odziaJów z ”eJno”astycznymi 
elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wyklu-

czony ”odziaJ międzyszybowy), 
- do”uszcza się ada”tację budynków do ”o-

trzeb ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych,  
w tym: budowę ram”, ”oszerzenie otworów wej-

`ciowych oraz montaw wewnętrznych urządzeL 
windowych, 

- do”uszcza się rozbiórkę zabytku nieruchome-

go (w szczególno`ci w ”rzy”adku stwierdzenia 
zJego stanu technicznego), na zasadach okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, ”o u”rzednim wy-

konaniu prac dokumentacyjnych; w takim przy-

padku stosowne oznaczenie na rysunku planu 

oraz ustalenia w tre`ci uchwaJy odnoszące się do 
tego obiektu stają się nieobowiązująceŁ 

 

§ 7Ł Okre`la się nastę”ujące wymagania wy-

nikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych: 

1) w granicach terenów objętych ustaleniami 
”lanu nie wystę”ują obszary ”rzestrzeni ”ublicz-

nych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym; 

2) wyznacza się nastę”ujące tereny, ”osiada-

jące cechy funkcjonalno-przestrzenne charaktery-

styczne dla przestrzeni publicznej: 

a) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone symbo-

lami: 

- KŚG dla drogi gJównej w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 409 relacji Śębina ｦ Strzelce Opolskie, 

- KDL-1,KDL-2 i KDL-5 dla dróg lokalnych, 
- KDL-3 dla drogi lokalnej w ciągu drogi ”owia-

towej nr 1820 O relacji Szymiszów ｦ Rowniątów, 
- KDL-4 dla drogi lokalnej w ciągu drogi ”owia-

towej nr 1818 O relacji Rowniątów ｦ Dolna, 

- KDD-1 do KDD-15 dla dróg dojazdowych, 
b) teren ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczonego 

symbolem KPJ, 

c) czę`ć terenów ”rzylegających do terenów 
dróg ”ublicznych, o których mowa w ”kt 2, za-

wierająca się ”omiędzy wyznaczonymi w ”lanie 
liniami zabudowy lub linią istniejących elewacji 
frontowych budynków, a liniami rozgraniczający-

mi te tereny, 
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d) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbo-

lami: ZP-1 do ZP-5, 

e) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbo-

lem US, 

f) tereny usJug publicznych, oznaczone symbo-

lami: UP-1 do UP-3, 

g) tereny ws”ólnot religijnych, oznaczone 
symbolami: UK-1 i UK-2; 

3) na terenach, o których mowa w ”kt 2, obo-

wiązuje dbaJo`ć o funkcjonalny i estetyczny cha-

rakter nawierzchni (place, chodniki, aleje) poprzez 

ich od”owiednie uksztaJtowanie oraz rozwiązania 
s”ójne ”od względem uwytych materiaJów budow-

lanych, ich kolorystyki oraz kompozycji; 

4) na terenach, o których mowa w ”kt 2, do-

”uszcza się, na zasadach okre`lonych w ”rze”i-

sach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeL wy-

nikających z wymogów ochrony konserwator-

skiej, lokalizację: 
a) zes”oJów zieleni ksztaJtowanej o funkcjach 

ozdobnych, rekreacyjnych i izolacyjnych, 

b) obiektów maJej architektury, takich jak: sie-

dziska i Jawki, latarnie, ogrodzenia, gazony, rzeu-
by i pomniki, fontanny, 

c) terenowych urządzeL komunikacji, 
d) urządzeL infrastruktury technicznej, 

e) elementów systemu informacji, takich jak: 
szyldów reklamowych w ”asie międzygzymso-

wym, tablic informacyjnych okre`lających nazwę 
wJasną lub branwową oraz znaku graficznego fir-
my mieszczącej się w danym budynku, ”rzy czym 
dla tablic informacyjnych umieszczanych w stre-

fie wej`ciowej budynku obowiązuje ich zgru”o-

wane w pionie lub poziomie, jednakowe wymiary 

i jednakowe tJo, 
f) no`ników reklamowych oraz innych elemen-

tów niezwiązanych bez”o`rednio z ”otrzebami 
zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogo-

wego, 

g) eks”onowanie najwarto`ciowszych elewacji 
budynków ”o”rzez od”owiednią iluminację, 

h) umieszczania urządzeL bez”ieczeLstwa ”u-

blicznego, takich jak systemy monitoringu (kamery), 

i) obiektów higieniczno-sanitarnych. 

 

§ 8Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu dla wy-

znaczonych w ”lanie terenów okre`lono w ”rze-

”isach szczegóJowych uchwaJyŁ 
 

§ 9Ł Okre`la się nastę”ujące granice i s”osoby 
zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odle-

gających ochronie, ustalonych na podstawie od-

rębnych ”rze”isów: 
1) czę`ć obszaru objętego ”lanem znajduje się 

w granicach obszaru ograniczonego zainwesto-

wania w celu ochrony ekspozycji krajobrazowej 

(BCKVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ An-

nyｬ, utworzonego na mocy Roz”orządzenia  
Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia  

2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ 
(Śziennik Urzędowy Województwa O”olskiego  
z 2009 r. Nr 25, poz. 412), zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, w granicach której obo-

wiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w uwytko-

waniu terenu wynikające z wywej wymienionego 
roz”orządzenia oraz ”rze”isów odrębnych; 

2) czę`ć obszaru objętego ”lanem znajduje się 
w granicach otuliny Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_wŁ Annyｬ, utworzonego na mocy Roz”orządze-

nia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego  

z dnia 8 maja 2006rŁ (Śziennik Urzędowy Woje-

wództwa O”olskiego z 2006 r. Nr 33, poz. 

1134), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

w granicach której obowiązują nakazy, zakazy  
i ograniczenia w uwytkowaniu terenu wynikające 
z roz”orządzenia ustanawiającego Park Krajobra-

zowy ｭGóra _wŁ Annyｬ, a w szczególno`ci: 
a) obowiązuje: 
- zachowanie ekosystemów le`nych i Jąko-

wych z charakterystyczną florą i fauną, 
- utrzymanie zabytkowych ukJadów urbani-

stycznych oraz ksztaJtowanie harmonijnego 
ws”óJczesnego krajobrazu i form zabudowy  
w nawiązaniu do tradycji regionalnych, 

b) zakazuje się: 
- realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko ｦ w rozu-

mieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pau-
dziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu informacji  
o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeL-
stwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach od-

dziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ UŁ z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227 ze zmianami); zakaz nie doty-

czy ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 
art. 59 ust. 1 ”kt 2 tejwe ustawy, chyba we ”lan 
ochrony wyklucza ich realizację w wybranych 
obszarach parku, 

- likwidowania i niszczenia zadrzewieL `ród”o-

lnych, przydrownych i nadwodnych, jeweli nie wy-

nikają z ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej 
lub za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowe-

go lub wodnego, budowy, odbudowy, utrzyma-

nia, remontów lub na”rawy urządzeL wodnych, 
- ”ozyskiwania do celów gos”odarczych skaJ, 

w tym torfu oraz skamieniaJo`ci, w tym ko”al-

nych szczątków ro`lin i zwierząt, a takwe minera-

Jów i bursztynów, 
- wykonywania prac ziemnych trwale znie-

ksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem ”rac 
związanych z zabez”ieczeniem ”rzeciwsztormo-

wym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwi-

skowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub na”rawą urządzeL wodnych, 
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- dokonywania zmian stosunków wodnych, je-

weli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody lub 
racjonalnej gos”odarce rolnej, le`nej, wodnej lub 
rybackiej, 

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawowe-

nia wJasnych gruntów rolnych, 
- ”rowadzenia chowu i hodowli zwierząt me-

todą bez`cióJkową, 
- utrzymywania otwartych rowów `ciekowych 

i zbiorników `ciekowych; 
3) obszar objęty ”lanem znajduje się w caJo`ci 

w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce 

O”olskieｬ gromadzącego wody w triasowych 
utworach szczelinowo-”orowych oraz czę`ciowo, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w za-

sięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ 
gromadzącego wody w triasowych utworach 
szczelinowo-krasowych; wody podziemne podle-

gają ochronie zgodnie z ”rze”isami odrębnymi ｦ 

w zasięgu GJównych Zbiorników Wód Podziem-

nych ustala się w szczególno`ci: 
a) nakaz stosowania rozwiązaL technicznych  

i technologicznych eliminujących ujemny w”Jyw 
na wody podziemne, 

b) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów nie-

bez”iecznych oraz skJadowisk od”adów innych 
niw niebez”ieczne i obojętne a takwe skJadowisk 
obojętnych, 

c) zakaz stosowania komunalnych osadów 
`ciekowych, 

d) zakaz stosowania w okresie roku dawki na-

wozu naturalnego zawierającej więcej niw 170 kg 

azotu (N) w czystym skJadniku na 1 ha uwytków 
rolnych, 

e) nakaz ”osiadania ”lanu nawowenia dla ”od-

miotu ”rowadzącego chów lub hodowlę: 
- drobiu ”owywej 40000 stanowisk, 
- `wiL o wadze ”owywej 30 kg ”owywej 2000 

stanowisk, 

- macior ”owywej 750 stanowisk, 
f) nakaz dla ”odmiotu, o którym mowa w litŁ e 

zagos”odarowania co najmniej 70% gnojówki  
i gnojowicy na uwytkach rolnych, których jest 
posiadaczem i na których ”rowadzi u”rawę ro`lin; 

4) w granicach obszaru objętego ”lanem nie 
ustanowiono terenów górniczych, a takwe nie 
wystę”ują obszary zagrowone na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się mas 
ziemnych. 

 

§ 10Ł1. W granicach obszaru objętego ”lanem 
nie wystę”ują tereny wymagające okre`lenia 
szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci, w rozumieniu artŁ 101 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomo`ciami (tŁjŁ ŚzŁ UŁ z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 ze zmianami). 

2Ł Ustala się nastę”ujące, ogólne zasady ”o-

dziaJu na dziaJki budowlane: 
1) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek 

budowlanych w stosunku do pasa drogowego 

”owinien wynosić 900 z dopuszczalnym odchyle-

niem nie większym niw 300; 

2) w przypadku, gdy ”owierzchnia dziaJki bu-

dowlanej ”odlegającej ”odziaJowi uniemowliwia 
wydzielenie dziaJek o ”arametrach okre`lonych  
w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, do”uszcza 
się ”omniejszenie ”owierzchni nie więcej niw jed-

nej z nowo wydzielanych dziaJek maksymalnie  

o 20% minimalnej ”owierzchni okre`lonej dla 
danego terenu; 

3) do”uszcza się dla obszaru objętego ustale-

niami ”lanu, wydzielanie dziaJek ”rzeznaczonych 
”od lokalizację urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji w ramach innego przeznaczenia 

podstawowego; wielko`ć tych dziaJek nalewy 
ustalać w dostosowaniu do ”arametrów tech-

nicznych tych urządzeL i ”otrzeb ich obsJugi; 
4) do”uszcza się ”oJączenie dziaJek budowla-

nych w celu ”o”rawy warunków ich zagos”oda-

rowania, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) do”uszcza się dokonywanie regulacji ”rze-

biegu granic nieruchomo`ci; 
6) w ”rzy”adku wydzielenia dziaJek budowla-

nych nie lewących bez”o`rednio ”rzy wyznaczonej 
na rysunku ”lanu drodze wewnętrznej lub dojaz-

dowej, obowiązuje wydzielenie dojazdu do drogi 
wewnętrznej lub dojazdowej o minimalnej szero-

ko`ci w granicach dziaJki wynoszącej 4,5 m; do-

jazd taki mowe obsJugiwać nie więcej niw 2 dziaJki 
budowlane; 

7) szczegóJowe zasady ”odziaJu na dziaJki bu-

dowlane dla wyznaczonych w ”lanie terenów 
okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych uchwaJyŁ 

 

§ 11Ł Szczególne warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy dla wyznaczonych  

w ”lanie terenów okre`lono w ”rze”isach szcze-

góJowych uchwaJyŁ 
 

§ 12Ł Okre`la się nastę”ujące zasady moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów komunika-

cji i infrastruktury technicznej: 

1) dojazd do wyznaczonych w ”lanie terenów 
odbywać się będzie z nastę”ujących dróg ”u-

blicznych: 

a) drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Śębina ｦ 

Strzelce O”olskie, której teren oznaczono na ry-

sunku planu symbolem KDG, 

b) dróg lokalnych oznaczonych symbolami: 
KDL-1,KDL-2 i KDL-5, 

c) drogi powiatowej nr 1820 O relacji Szymi-

szów ｦ Rowniątów, której teren oznaczono na 
rysunku planu symbolem KDL-3, 
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d) drogi powiatowej nr 1818 O relacji Rownią-
tów ｦ Śolna, której teren oznaczono na rysunku 
planu symbolem KDL-4, 

e) ukJadu gminnych dróg dojazdowych, któ-
rych tereny oznaczono symbolami: KDD-1 do 

KDD-15, 

f) do”uszcza się ”rzebudowy i remonty dróg  
z uwzględnieniem istniejącego ”rzebiegu granic 

ewidencyjnych dziaJek drogowych i z zachowa-

niem istniejących ”arametrów tych dróg; 
2) do”uszcza się dojazd do wyznaczonych  

w ”lanie terenów z dróg wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: KDW-1 do 

KDW-3 oraz z terenu ciągu ”ieszo-jezdnego ozna-

czonego na rysunku planu symbolem KPJ; 

3) do”uszcza się wydzielenie w obrębie ”o-

szczególnych terenów dróg wewnętrznych nie 
wskazanych na rysunku ”lanu, obsJugujących 

więcej niw dwie dziaJki budowlane, ”od nastę”u-

jącymi warunkami: 
a) wydzielenie dziaJek ”od drogi wewnętrzne 

musi nastą”ić w s”osób wy”rzedzający w sto-

sunku do wydzielenia dziaJek budowlanych lub 
równocze`nie z ”odziaJem na dziaJki budowlane, 

b) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących ｦ 6 m, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji na-

wierzchni drogi wewnętrznej jedno”rzestrzennie, 
bez wyodrębniania jezdni i chodnika, 

d) obowiązuje za”ewnienie bez”ieczeLstwa 
”owarowego, w szczególno`ci zakoLczenie drogi 
wewnętrznej (drogi bez ”rzejazdu) ”lacem do 
zawracania o wymiarach i formie okre`lonej  
w ”rze”isach odrębnych, 

e) zachowania trójkątów widoczno`ci (narow-
nego `cięcia granic dziaJek na skrzywowaniu drogi 
wewnętrznej z drogami dojazdowymi lub lokal-

nymi) o wymiarze 5,0 m x 5,0 m; 

4) ustala się obowiązek uksztaJtowania na-

wierzchni terenu dróg ”ublicznych w s”osób 
umowliwiający ruch osób nie”eJnos”rawnych i osób 
z wózkami dla dzieci oraz ”rzejazd rowerami; 

5) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
postojowych (w tym miejsc postojowych w gara-

wach) w granicach dziaJki budowlanej, w ilo`ci nie 
mniejszej niw: 

a) dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie, 

b) jedno miejsce ”ostojowe na kawde roz”o-

częte 25 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug, w tym 
takwe zlokalizowanych w wyodrębnionej na ten 
cel czę`ci budynku mieszkalnego oraz nie mniej 
niw 2 miejsca ”ostojowe, 

c) jedno miejsce na jeden ”okój hotelowy lub 
”ensjonatowy, lecz nie mniej niw jedno miejsce 
postojowe na 4 miejsca noclegowe, 

d) jedno miejsce na kawde roz”oczęte 50 m2 

”owierzchni uwytkowej obiektów usJugowych lub 
administracyjno-socjalnych, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

6) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrzenia 

w wodę: 
a) zasilane w wodę odbywać się będzie z wodo-

ciągu gru”owego, ”rzy czym ustala się sukcesywną 
modernizację oraz rozbudowę sieci wodociągowej, 
w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-

jących i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 
b) do”uszcza się budowę nowych urządzeL 

sJuwących ujmowaniu i uzdatnianiu wód w zakre-

sie niezbędnym do za”ewnienia obsJugi wszyst-

kich istniejących i ”rojektowanych obszarów za-

budowy, 

c) do”uszcza się budowę studni do celów go-

spodarczych, 

d) obowiązuje za”ewnienie ”rzeciw”owarowe-

go zao”atrzenia w wodę, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi; 

7) ustala się nastę”ujące zasady odprowadza-

nia `cieków: 
a) ustala się budowę gminnej sieci kanalizacyjnej 

w s”osób za”ewniający obsJugę wszystkich istnie-

jących i ”rojektowanych obszarów zabudowy, 
b) `cieki bytowe i komunalne, których do”usz-

czalny skJad okre`lają ”rze”isy odrębne, nalewy 
od”rowadzać za ”o`rednictwem sieci kanalizacji 
rozdzielczej, do miejskiej oczyszczalni `cieków  
w Strzelcach Opolskich, 

c) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej do-

”uszcza się od”rowadzanie `cieków bytowych  
i komunalnych (których do”uszczalny skJad okre-

`lają ”rze”isy odrębne), do szczelnych, bezod-

”Jywowych zbiorników, a nastę”nie ich przewo-

wenie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
`cieków, 

d) zakazuje się budowy ”rzydomowych 
oczyszczalni `cieków; 

8) ustala się nastę”ujące zasady odprowadza-

nia wód o”adowych i rozto”owych: 
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 

szczelnych (terenów zabudowanych i utwardzo-

nych) nalewy od”rowadzać ”rzez sieć kanalizacji 
do wód lub urządzeL wodnych, 

b) wody o”adowe i rozto”owe z ”ozostaJego 
terenu nalewy od”rowadzać bez”o`rednio w grunt 
lub ”owierzchniowo, do wód lub urządzeL wod-

nych, 

c) do”uszcza się gromadzenie wód o”adowych 
i rozto”owych z ”oJaci dachowych do szczelnych 
zbiorników i wykorzystanie ich do celów związa-

nych z utrzymaniem czysto`ci na terenie oraz 
”ielęgnacją zieleni, 

d) `cieki o”adowe z ”owierzchni zanieczysz-

czonych o trwaJej nawierzchni, w szczególno`ci  
z terenów handlowych i usJugowych oraz dróg  
i ”arkingów o ”owierzchni ”owywej 0,1 ha, nalewy 
od”rowadzać ｦ po uprzednim oczyszczeniu do 

”oziomu okre`lonego w ”rze”isach odrębnych ｦ 

”rzez sieć kanalizacji deszczowej do wód lub 
urządzeL wodnych, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 73 ｦ 4055 ｦ Poz. 923 

 

e) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę  
i modernizację urządzeL melioracyjnych (w tym 
rurowanie rowów melioracyjnych w niezbędnym 
zakresie) oraz sieci drenarskiej ｦ w uzgodnieniu  

z ich zarządcą, 
f) w ”rzy”adku kolizji urządzeL melioracyjnych 

oraz sieci drenarskiej z projektowanym zainwe-

stowaniem terenu, kolidujące odcinki nalewy ”rze-

budować, a w ”rzy”adku ich uszkodzenia ｦ do-

konać caJkowitej na”rawy (w uzgodnieniu z za-

rządcą tych sieci), 
g) w zagos”odarowaniu terenów ”rzylegają-

cych do urządzeL melioracji wodnych ustala się 
obowiązek za”ewnienia dostę”u do tych urządzeL 
w s”osób umowliwiający ”rowadzenie ”rac kon-

serwacyjno-remontowych ”rzy uwyciu s”rzętu 
zmechanizowanego; 

9) ustala się nastę”ujące warunki gospodarki 

odpadami: 

a) gos”odarkę od”adami nalewy ”rowadzić 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 

oraz ”rze”isami odrębnymi, 
b) wywóz od”adów komunalnych odbywać się 

będzie na zorganizowane skJadowisko od”adów 
komunalnych, 

c) w granicach terenu nalewy za”ewnić osJo-

nięte miejsca na ”ojemniki i kontenery sJuwące do 
czasowego gromadzenia od”adów staJych, 

d) odzysk lub unieszkodliwienie od”adów ”o-

wstaJych w wyniku dziaJalno`ci gos”odarczej nale-

wy ”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
10) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrze-

nia w energię elektryczną: 
a) zao”atrzenie w energię elektryczną odby-

wać się będzie z istniejącej sieci, z do”uszcze-

niem jej rozbudowy i modernizacji, w tym budo-

wy nowych odcinków sieci oraz budowy stacji 
transformatorowych wraz z niezbędnym dojaz-

dem do tych stacji, 

b) do”uszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych sJu”owych lub kubaturowych wraz  
z niezbędnym dojazdem do tych stacji oraz ”ro-

wadzenie nowych odcinków linii elektroenerge-

tycznych kablowych lub napowietrznych, przy 

czym w zagos”odarowaniu terenów znajdujących 
się ”od na”owietrznymi liniami elektroenerge-

tycznymi lub do nich ”rzylegających nalewy za-

chować odlegJo`ci i ograniczenia zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi, 
c) wzdJuw na”owietrznych linii elektroenerge-

tycznych nalewy ”ozostawić ”asy wolne od 
drzew, gaJęzi, konarów i krzewów o szeroko`ci, 
licząc od osi linii z kawdej jej strony: 

- dla linii 15 kV ｦ ”as o szeroko`ci 8 m, 

- dla linii 0,4 kV ｦ ”as o szeroko`ci 3 m, 

d) tereny oznaczone symbolami: MN-1, MN-2  

i MN-3, MU-8, R-1, RM/MN-18, ZL-4, KDL-1  

i KDD-1 ”oJowone są w zasięgu strefy (”asa techno-

logicznego) wyznaczonego dla napowietrznych linii 

elektroenergetycznych `redniego na”ięcia 30 kV 

relacji GPZ Strzelce Opolskie ｦ PT Gogolin, o szero-

ko`ci ”o 8m od skrajnych ”rzewodów linii, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

e) tereny oznaczone symbolami: MN-1, MN-13, 

MN-15 i MN-16, MU-6, MU-8 i MU-9, UP-3, R-1, 

R-2, R-3, R-7 i R-8,RM/MN-15 i RM/MN-16, ZL-2, 

ZP-3 i ZP-4, RZ-1, WS-1 i WS-2, KDG, KDL-1 do 

KDL-5, KDD-3, KDD-11, KDR-1, KDW-1,KDR-4  

i KDR-6 ”oJowone są w zasięgu strefy (”asa tech-

nologicznego) wyznaczonego dla napowietrznych 

linii elektroenergetycznych `redniego na”ięcia  
15 kV, o szeroko`ci ”o 8 m od skrajnych przewo-

dów linii, zgodnie z oznaczeniem na rysunku ”lanu, 
f) w granicach wyznaczonych stref, o których 

mowa w lit. d i e: 

- zakazuje się lokalizacji budynków mieszkal-

nych i innych, ”rzeznaczonych do staJego lub 
wielogodzinnego pobytu ludzi, 

- do”uszcza się lokalizację obiektów gos”odar-

czych, garawowych i innych, nie związanych ze 
staJym lub wielogodzinnym pobytem ludzi ｦ na 

warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych  
i normach branwowych, 

- zakazuje się dokonywania nasadzeL ro`linno-

`ci mogącej zagrawać bez”ieczeLstwu eks”loatacji 
linii elektroenergetycznej `redniego na”ięcia, 

- do”uszcza się lokalizację sieci ”odziemnego 
uzbrojenia technicznego, na warunkach okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych i uzgodnionych  
z operatorem sieci, 

g) do”uszcza się zmianę szeroko`ci stref, o któ-
rych mowa w lit. d i e, w przypadku przebudowy 

lub modyfikacji ”arametrów technicznych linii elek-

troenergetycznej `redniego na”ięcia, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi i normami branwowymi, 

h) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-

nej linii elektroenergetycznej `redniego na”ięcia, 
strefę, stosuje się od”owiednio ｦ dla zmienionego 

przebiegu linii, 

i) w przypadku skablowania napowietrznej linii 

elektroenergetycznej `redniego na”ięcia, strefa 
”rzestaje być obowiązująca, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie kabli w liniach 
rozgraniczających dróg ”ublicznych, ciągów ”ie-

szo-jezdnych oraz dróg wewnętrznych ｦ w uzgod-

nieniu z zarządcą lub wJa`cicielem terenu drogi, 
k) w przypadku kolizji z projektowanym zain-

westowaniem terenu, istniejące odcinki na”o-

wietrznych sieci elektroenergetycznych nalewy 
skablować ｦ w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci, 

l) w zakresie ochrony przed polem elektroma-

gnetycznym związanym z obiektami elektroener-

getycznymi obowiązują zasady okre`lone w ”rze-

”isach odrębnych; 
11) ustala się nastę”ujące warunki ”rzesyJu  

i dystrybucji paliwa gazowego: 

a) do”uszcza się budowę sieci gazowej i za-

o”atrzenie z niej obiektów zlokalizowanych na 
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terenie, w przypadku zaistnienia technicznych  

i ekonomicznych warunków dostarczania ”aliwa 
gazowego, 

b) budowę sieci gazowej i ”rzyJączenie do niej 
obiektów ”rzez ”rzedsiębiorstwo energetyczne 
nalewy ”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
w s”osób nie kolidujący z istniejącą zabudową, 

c) do”uszcza się korzystanie ze zbiorników 
stacjonarnych lokalizowanych w granicach wJa-

sno`ci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
12) ustala się nastę”ujące warunki zaopatrze-

nia w energię cie”lną ｦ obiekty w obszarze obję-
tym ”lanem zao”atrywane będą z indywidualnych 
lub gru”owych uródeJ zao”atrzenia w cie”Jo,  
w o”arciu o uródJa energii cie”lnej o wysokiej 
s”rawno`ci grzewczej i niskiej emisji zanieczysz-

czeL do atmosfery; 
13) ustala się nastę”ujące warunki zao”atrze-

nia w media telekomunikacyjne oraz teleinforma-

tyczne: 

a) budowę nowych oraz rozbudowę istnieją-
cych systemów telekomunikacyjnych i teleinfor-

matycznych (przewodowych i bezprzewodowych) 

nalewy ”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
ｦ stosownie do wzrostu zapotrzebowania na 

usJugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne  
w gminie i regionie, 

b) w zakresie ochrony przed polem elektroma-

gnetycznym związanym z obiektami telekomuni-

kacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują za-

sady okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

§ 13Ł Okre`la się nastę”ujący s”osób i termin 
tymczasowego zagos”odarowania, urządzania  
i uwytkowania terenów: 

1) na terenach oznaczonych symbolami: 

US,UP-1 do UP-3 i UK-1 do”uszcza się sytuowa-

nie tymczasowych obiektów i urządzeL technicz-

nych, handlowo - usJugowych, higieniczno - sani-

tarnych oraz miejsc ”arkingowych związanych  
z organizacją im”rez masowych, z do”uszczeniem 
”rzedJuwenia tymczasowego zagos”odarowania, 
urządzania i uwytkowania o 7 dni ”o”rzedzających 

i nastę”ujących ”o im”rezie; 
2) urządzenia i obiekty, o których mowa w ”kt 1 

nalewy sytuować w ”ierwszej kolejno`ci na tere-

nach utwardzonych, nie stanowiących ”owierzchni 
biologicznie czynnych. 

 

§ 14Ł Okre`la się nastę”ujące stawki procen-

towe od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem ”lanu, sJuwące naliczeniu i po-

braniu jednorazowej o”Jaty zgodnie z artŁ 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: MN-1 do MN-21, MU-1 do MU-9, U, 

RM/MN-1 do RM/MN-18, P ｦ w wysoko`ci 25%; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: UP-1 do UP-3, UK-1 i UK-2, US, R-1 

do R-10, ZL-1 do ZL-4, ZP-1 do ZP-5, RZ-1 do 

RZ-3, WS-1 i WS-2, KS, KDG, KDL-1 do KDL-5, 

KDD-1 do KDD-15, KDW-1 do KDW-3, KPJ, KDR-1 

do KDR-8, E-1 i E-2, T ｦ w wysoko`ci 0%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Przepisy szczegóJowe 

§ 15Ł Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, wydzielone na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczone sym-

bolami: MN-1 do MN-21, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ zabudowa jednorodzinna  

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające: 
- garawe dla samochodów osobowych oraz bu-

dynki gospodarcze, 

- usJugi nieuciąwliwe w lokalach uwytkowych  
w ilo`ci okre`lonej w ”rze”isach odrębnych dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dróg wewnętrznych i miejsc 
”ostojowych dla samochodów osobowych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
MN-13, MN-14, MN-15 i MN-21 stwierdzono wy-

stę”owanie udokumentowanych stanowisk arche-

ologicznych o ”otwierdzonej lokalizacji, dla których 
ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ｦ arche-

ologicznej, o której mowa w § 6 ”kt 2 uchwaJy; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym lub bliuniaczym, 
b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budyn-

ków ustala się: 
- stosowanie kolorystyki harmonizującej z oto-

czeniem oraz zbliwonej do kolorów tradycyjnych 
materiaJów budowlanych, takich jak: drewno, 
kamieL i cegJa oraz do kolorów uzyskiwanych  
z naturalnych ”igmentów, 

- zakazuje się stosowania okJadzin elewacyj-

nych z tworzywa sztucznego (oblicówka ty”u 
ｭsiddingｬ) oraz blachy, 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 

się w przedziale 400-450, 
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- dachy strome, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, dwus”adowe, naczóJkowe lub wielo-

spadowe, 

- zakaz dachów o ”oJaciach mijających się na 
wysoko`ci kalenicy, 

- do”uszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak: `wietliki i lukarny, 

- ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
dachówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzy-

kJad betonową), w kolorze czerwonym lub antra-

cytowym, 

- do”uszcza się odstę”stwo od wymogów 
okre`lonych w litŁ c, dla elementów budynków 
mieszkalnych, takich jak: wykusze, wiatroJa”y, 
”rzekrycia tarasów i werandy oraz dla budynków 
gos”odarczych i garawowych, ”rzy zachowaniu 
jednolitego charakteru dachów w obrębie budyn-

ków zlokalizowanych na dziaJce budowlanej, 
- maksymalna wysoko`ć zabudowy jednoro-

dzinnej nie mowe ”rzekroczyć trzech kondygnacji 
nadziemnych oraz 12 m, ”rzy czym trzecią kon-

dygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze 
uwytkowe, 

d) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy: 

- 30% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-1, MN-2, MN-10 do MN-17, 

- 40% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-3 do MN-9, MN-18, MN-19, MN-20 i MN-21, 

e) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej: 

- 45% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-1, MN-2, MN-10 do MN-17, 

- 15% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MN-3 do MN-9, MN-18, MN-19 i MN-21, 

f) na terenach oznaczonych symbolami: MN-1 

do MN-21 wyznacza się nie”rzekraczalne linie 
zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, 

g) na terenach oznaczonych symbolami: MN-9, 

MN-13 do MN-17, MN-20 i MN-21 wyznacza się 
obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu, 

h) na terenach oznaczonych symbolami: MN-15 

i MN-16 do”uszcza się zabudowę obszaru zawie-

rającego się ”omiędzy wyznaczonymi, nie”rze-

kraczalnymi liniami zabudowy a obowiązującymi 
liniami zabudowy (biegnącymi równolegle do linii 
rozgraniczającej teren drogi lokalnej oznaczonej 
symbolem KDL-5) wyJącznie budynkami gos”o-

darczymi i garawowymi; budynki mieszkalne nale-

wy sytuować zgodnie z wyznaczonymi, obowiązu-

jącymi liniami zabudowy, 
i) wyznacza się miejsca zmiany ty”u linii zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

j) na terenach oznaczonych symbolami: MN-15 

i MN-16 wyznacza się obowiązujący ”rzebieg 

gJównej kalenicy budynku mieszkalnego, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, 

k) w ”rzy”adku budynku zwróconego `cianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej do”uszcza 
się sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio ”rzy gra-

nicy dziaJki, z zachowaniem odlegJo`ci zabudowy 
od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy, 

j) w przypadku przylegania do siebie budyn-

ków gos”odarczych i garawy bez”o`rednio ”rzy 
granicy dziaJki, obowiązuje dostosowanie ”rzyle-

gających do siebie obiektów w zakresie wysoko-

`ci, kubatury i uksztaJtowania ”oJaci dachowych, 
m) forma architektoniczna nowych budynków 

garawowych i gos”odarczych ”owinna nawiązy-

wać do formy budynku mieszkalnego zlokalizo-

wanego na dziaJce, 
n) do”uszcza się lokalizację murowanych lub 

drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 

o) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-

wowych i gos”odarczych licowanych blachą lub  
w formie metalowych kontenerów, 

p) wysoko`ć zabudowy garawowej i gos”odar-

czej nie mowe ”rzekraczać 6 m; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: MN-4 do MN-21 

znajdują się w granicach obszaru ograniczonego 
zainwestowania w celu ochrony ekspozycji krajo-

brazowej (BC KVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 

”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny oznaczone symbolami: MN-5 oraz 

MN-9 do MN-21 znajdują się w granicach otuliny 
Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

d) tereny oznaczone symbolami: MN-1 do MN-3, 

MN-4 (w czę`ci), MN-5 do MN-21 znajdują się  
w zasięgu GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Za-

wadzkieｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 

”kt 3 uchwaJy; 
6) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, 

”od warunkiem za”ewnienia kawdej uzyskanej  
z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni ｦ 700 m2, 

- maksymalnej powierzchni ｦ 2000 m2, 

- minimalnej szeroko`ci frontu ｦ 18 m, 

b) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 73 ｦ 4058 ｦ Poz. 923 

 

§ 16Ł Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej, wydzielone na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 
MU-1 do MU-9, dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa jednorodzinna w rozumieniu prze-

”isów odrębnych lub mieszkania towarzyszące, 
rozumiane jako wydzielone lokale mieszkaniowe 

stanowiące funkcjonalnie wyodrębnioną czę`ć 
budynku o innym s”osobie uwytkowania, wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, 

- zabudowa usJugowa rozumiana jako teren  
i związane z nim budynki ”rzeznaczone do ”rowa-

dzenia dziaJalno`ci gos”odarczej w zakresie handlu 
detalicznego, ”rodukcji rzemie`lniczej oraz `wiad-

czenia usJug, z wyJączeniem: stacji ”aliw ”Jynnych 
(etylina, olej na”ędowy) i gazowych (LPG), obrotu 
od”adami, w tym: sku”u, skJadowania, odzysku, 
przetwarzania i s”rzedawy zJomu i czę`ci ”ocho-

dzących z demontawu ”ojazdów, wraz z urządze-

niami towarzyszącymi oraz zielenią, 
- zabudowa zagrodowa w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, w zakresie utrzymania istnieją-
cych gospodarstw rolnych, pod warunkiem ogra-

niczenia wielko`ci ”rodukcji zwierzęcej do 10 ŚJP, 
b) uzu”eJniające: 
- garawe oraz budynki gos”odarcze, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dróg wewnętrznych i miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

MU-8 stwierdzono wystę”owanie udokumento-

wanego stanowiska archeologicznego o potwier-

dzonej lokalizacji, dla którego ustala się strefę 
ochrony konserwatorskiej ｦ archeologicznej,  

o której mowa w § 6 ”kt 2 uchwaJy, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

MU-2 ustala się ochronę zabytku nieruchomego 
ujętego w gminnej ewidencji zabytków, którego 
lokalizację oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla 
którego ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym lub w formie zwartego ukJadu budynków 
(mieszkalnych, usJugowych i gos”odarczych), 

b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budyn-

ków ustala się: 

- stosowanie kolorystyki harmonizującej z oto-

czeniem oraz zbliwonej do kolorów tradycyjnych 
materiaJów budowlanych, takich jak: drewno, 
kamieL i cegJa oraz do kolorów uzyskiwanych  
z naturalnych ”igmentów, 

- zakazuje się stosowania okJadzin elewacyj-

nych z tworzywa sztucznego (oblicówka ty”u 
ｭsiddingｬ) oraz blachy, 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 

się w ”rzedziale 400-450, 

- dachy strome, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, dwus”adowe, naczóJkowe lub wielo-

spadowe, 

- zakaz dachów o ”oJaciach mijających się na 
wysoko`ci kalenicy, 

- do”uszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak: `wietliki i lukarny, 

- ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
dachówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzy-

kJad betonową), w kolorze czerwonym lub antra-

cytowym, 

- dopuszcza się odstę”stwo od wymogów 
okre`lonych w litŁ c, dla elementów budynków 
mieszkalnych takich jak: wykusze, wiatroJa”y, 
”rzekrycia tarasów i werandy oraz dla budynków 
gos”odarczych i garawowych, ”rzy zachowaniu 
jednolitego charakteru dachów w obrębie budyn-

ków zlokalizowanych na dziaJce budowlanej, 
- maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej nie mowe ”rzekroczyć trzech 
kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, przy czym 

trzecią kondygnację mowe stanowić wyJącznie 
”oddasze uwytkowe, 

d) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy: 

- 45% ｦ na terenie oznaczonym symbolem MU-4, 

- 35% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MU-1 do MU-3 oraz MU-5 do MU-9, 

e) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej: 

- 10% ｦ na terenie oznaczonym symbolem MU-4, 

- 25% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

MU-1 do MU-3, oraz MU-5 do MU-9, 

f) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

g) w ”rzy”adku budynku zwróconego `cianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej do”uszcza 
się sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio ”rzy gra-

nicy dziaJki, z zachowaniem odlegJo`ci zabudowy 
od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy, 

h) w przypadku przylegania do siebie budyn-

ków gos”odarczych i garawy bez”o`rednio ”rzy 
granicy dziaJki, obowiązuje dostosowanie ”rzyle-

gających do siebie obiektów w zakresie wysoko-

`ci, kubatury i uksztaJtowania ”oJaci dachowych, 
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i) forma architektoniczna nowych budynków 
garawowych i gos”odarczych ”owinna nawiązy-

wać do formy budynku mieszkalnego zlokalizo-

wanego na dziaJce, 
j) do”uszcza się lokalizację murowanych lub 

drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 
k) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-

wowych i gos”odarczych licowanych blachą lub  
w formie metalowych kontenerów, 

l) wysoko`ć zabudowy garawowej i gos”odar-

czej nie mowe ”rzekraczać 6 m; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: MU-2 do MU-7 

znajdują się w granicach obszaru ograniczonego 
zainwestowania w celu ochrony ekspozycji krajo-

brazowej (BC KVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 

”kt 1 uchwaJy, 
b) teren oznaczony symbolem MU-7 znajduje 

się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której ustalenia okre`lono 
w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny oznaczone symbolami: MU-1 do MU-9 

znajdują się w zasięgu GJównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice 

ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla którego ustalenia okre-

`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 
d) tereny oznaczone symbolami: MU-2 do MU-9 

znajdują się w zasięgu GJównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ 

Zawadzkieｬ, dla którego ustalenia okre`lono  
w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

6) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, 

”od warunkiem za”ewnienia kawdej uzyskanej  
z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni ｦ 700 m2, 

- maksymalnej powierzchni ｦ 2000 m2, 

- minimalnej szeroko`ci frontu ｦ 18 m, 

b) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 17Ł Ustala się teren zabudowy usJugowej, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem U, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ zabudowa usJugowa, rozu-

miana jako teren oraz związane z nim obiekty  
i urządzenia ”rzeznaczone do s”rzedawy towarów 
i `wiadczenia usJug, w szczególno`ci: hotele, 
domy weselne, zakJady gastronomiczne, biura, 
zes”oJy odnowy biologicznej i rekreacji, a takwe 

inne, do nich ”odobne, wraz z urządzeniami to-

warzyszącymi oraz zielenią, 
b) uzu”eJniające: 
- mieszkania towarzyszące, rozumiane jako 

wydzielone lokale mieszkaniowe stanowiące 
funkcjonalnie wyodrębnioną czę`ć budynku  
o innym s”osobie uwytkowania, nie ”rzekraczają-
ce 25% ”owierzchni uwytkowej tego budynku  
i ”eJniące sJuwebną rolę w stosunku do ”rzezna-

czenia podstawowego, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych  
i miejsc ”ostojowych dla samochodów osobo-

wych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym, 
b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budyn-

ków ustala się: 
- stosowanie kolorystyki harmonizującej z oto-

czeniem oraz zbliwonej do kolorów tradycyjnych 
materiaJów budowlanych, takich jak: drewno, 
kamieL i cegJa oraz do kolorów uzyskiwanych  
z naturalnych ”igmentów, 

- zakazuje się stosowania okJadzin elewacyj-

nych z tworzywa sztucznego (oblicówka ty”u 
ｭsiddingｬ) oraz blachy, 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 

się w ”rzedziale 400-450, 

- dachy strome, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, dwus”adowe, naczóJkowe lub wielo-

spadowe, 

- zakaz dachów o ”oJaciach mijających się na 
wysoko`ci kalenicy, 

- do”uszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak: `wietliki i lukarny, 

- ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
dachówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzy-

kJad betonową) w kolorze czerwonym lub antra-

cytowym, 

- do”uszcza się odstę”stwo od wymogów 
okre`lonych w litŁ c, dla elementów budynków, 
takich jak: wykusze, wiatroJa”y, ”rzekrycia tara-

sów i werandy oraz dla budynków gos”odarczych 
i garawowych, ”rzy zachowaniu jednolitego cha-

rakteru dachów w obrębie budynków zlokalizo-

wanych na dziaJce budowlanej, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej nie mowe ”rzekroczyć trzech 
kondygnacji nadziemnych oraz 12 m, przy czym 
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trzecią kondygnację mowe stanowić wyJącznie 
”oddasze uwytkowe, 

e) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy ｦ 45%, 

f) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 10%, 

g) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

h) w ”rzy”adku budynku zwróconego `cianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej do”uszcza 
się sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio ”rzy gra-

nicy dziaJki, z zachowaniem odlegJo`ci zabudowy 
od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy, 

i) forma architektoniczna nowych budynków 
garawowych i gos”odarczych ”owinna nawiązy-

wać do formy budynku mieszkalnego zlokalizo-

wanego na dziaJce, 
j) do”uszcza się lokalizację murowanych lub 

drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 
k) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-

wowych i gos”odarczych licowanych blachą lub  
w formie metalowych kontenerów; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BC KVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) teren znajduje się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Krapkowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

c) teren czę`ciowo znajduje się w zasięgu 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla którego 
ustalenia okre`lono w § 9 pkt 3 uchwaJy; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, 

”od warunkiem za”ewnienia kawdej uzyskanej  
z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni ｦ 1300 m2, 

- minimalnej szeroko`ci frontu ｦ 25 m, 

b) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 18Ł Ustala się tereny usJug publicznych, 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczone symbolami: UP-1 do UP-3, dla 

których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ usJugi ”ubliczne, rozumiane 
jako teren oraz związane z nim obiekty i urządze-

nia ”rzeznaczone do `wiadczenia usJug w dzie-

dzinach ogólnos”oJecznych, takich jak: o”ieka 
zdrowotna, kultura, edukacja i bez”ieczeLstwo 
”ubliczne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi  
i zielenią, ze szczególnym uwzględnieniem: 

- wychowania i o`wiaty ｦ na terenach ozna-

czonych symbolami: UP-1 i UP-2, 

- ratownictwa (”owarnictwa) ｦ na terenie 

oznaczonym symbolem UP-3, 

b) uzu”eJniające: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych  
i miejsc ”ostojowych dla samochodów osobo-

wych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
UP-1 i UP-2 ustala się ochronę zabytków nieru-

chomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
których lokalizację oznaczono na rysunku planu 

oraz dla których ustalenia okre`lono w § 6 pkt 3 

uchwaJy; 
4) wymagania wynikające z ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych ｦ tereny uznaje się za 
obszar realizacji celów ”ublicznych o znaczeniu 
lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której 
ustalenia okre`lono w § 7 ”kt 2, 3 i 4 uchwaJy; 

5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym, 
b) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekroczyć: 

- na terenach oznaczonych symbolami: UP-1  

i UP-2 dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym: 
”arter i ”oddasze uwytkowe) oraz 10 m, 

- na terenie oznaczonym symbolem UP-3 (bu-

dynek remizy strawackiej) do”uszcza się wyso-

ko`ć zabudowy do 18 m (uwzględniając wiewę 
remizy), 

d) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy: 

- 30% ｦ na terenach oznaczonych symbolami:  

UP-1 i UP-2, 

- 45% ｦ na terenie oznaczonym symbolem UP-3, 

e) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej: 

- 45% ｦ na terenach oznaczonych symbolami: 

UP-1 i UP-2, z zastrzeweniem, we w ”rzy”adku 
zastosowania utwardzonych nawierzchni boisk 
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lub biewni, do”uszcza się ”omniejszenie udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej do 30%, 

- 5% ｦ na terenie oznaczonym symbolem UP-3, 

f) w ”rzy”adku budynku zwróconego `cianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej do”uszcza 
się sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio ”rzy gra-

nicy dziaJki, z zachowaniem odlegJo`ci zabudowy 
od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: UP-2 i UP-3 

znajdują się w granicach obszaru ograniczonego 

zainwestowania w celu ochrony ekspozycji krajo-

brazowej (BC KVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia okre`lono  
w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 

ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

7) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nierucho-

mo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 19Ł Ustala się tereny wspólnot wyznanio-

wych, wydzielone na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczone symbolami: UK-1  

i UK-2, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny ws”ólnot wyznanio-

wych ”rzez co rozumie się teren, na którym zlo-

kalizowano obiekty i urządzenia związane z za-

s”okajaniem ”otrzeb religijnych, takie jak: ko`cio-

Jy, ka”lice, domy ”arafialne oraz siedziby ws”ól-

not wyznaniowych, wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz zielenią, 
b) uzu”eJniające: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych  
i miejsc ”ostojowych dla samochodów osobo-

wych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej -ｦ  

w granicach terenu oznaczonego symbolem UK-2 

ustala się ochronę zabytku nieruchomego ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków, którego lokaliza-

cję oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla którego 
ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym oraz indywidualna forma architektoniczna 
zgodna z przeznaczeniem budynku, 

b) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy nie 
mowe ”rzekroczyć wysoko`ci budynków istnieją-
cych w granicach terenu, 

d) na terenie oznaczonym symbolem UK-2 

obowiązuje zachowanie historycznej formy obiek-

tu, o którym mowa w ”kt 2, 
e) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy ｦ 35%, 

f) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 30%; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny znajdują się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) teren oznaczony symbolem UK-1 znajduje 

się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której ustalenia okre`lono 
w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

6) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nierucho-

mo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 20Ł Ustala się teren sportu i rekreacji, wy-

dzielony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem US, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ usJugi s”ortu i rekreacji, ro-

zumiane jako teren oraz związane z nim obiekty  

i urządzenia o charakterze wy”oczynkowym  
i ”owiązanym z kulturą fizyczną, takie jak: hale 
s”ortowe, stadiony i boiska oraz siedziby klubów 
s”ortowych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią, 
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b) uzu”eJniające: 
- usJugi ”ubliczne, rozumiane jako teren oraz 

związane z nim obiekty i urządzenia ”rzeznaczone 
do `wiadczenia usJug w dziedzinach ogólnos”o-

Jecznych, w tym: administracji ”ublicznej, kultury, 
o`wiaty, o”ieki s”oJecznej i socjalnej, 

- usJugi nieuciąwliwe, ograniczone do biur, 
handlu detalicznego i gastronomii w ramach dzia-

Jalno`ci gos”odarczej ”rowadzonej w wyodręb-

nionej na ten cel czę`ci budynku ”rzeznaczenia 
”odstawowego, o którym mowa w litŁ a, stano-

wiącej nie więcej niw 30% ”owierzchni caJkowitej 
tego budynku, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dróg wewnętrznych i miejsc 
”ostojowych dla samochodów osobowych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) wymagania wynikające z ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych ｦ teren uznaje się za ob-

szar realizacji celów ”ublicznych o znaczeniu lo-

kalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której usta-

lenia okre`lono w § 7 ”kt 2, 3 i 4 uchwaJy; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym, 
b) do”uszcza się wyJącznie lokalizację budyn-

ków higieniczno - sanitarnych, handlowo - usJu-

gowych oraz socjalno - administracyjnych zwią-
zanych bez”o`rednio z ”rzeznaczeniem ”odsta-

wowym terenu, 

c) ustala się obowiązek dostosowania budyn-

ków do ”otrzeb ”oruszania się osób nie”eJno-

sprawnych, 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych  
(w tym: ”arter i ”oddasze uwytkowe) oraz 9 m, 

e) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

f) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy ｦ 20%, 

g) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 50% ”owierzchni dziaJki  
(w tym murawa boiska); w przypadku zastoso-

wania utwardzonych nawierzchni boisk lub biewni, 
do”uszcza się ”omniejszenie udziaJu ”owierzchni 
biologicznie czynnej do 30%; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki 
budowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji ｦ wiel-

ko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu 

do ”arametrów technicznych tych urządzeL i ”o-

trzeb ich obsJugi; 
6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 21Ł Ustala się tereny rolnicze, wydzielone na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czone symbolami: R-1 do R-10, dla którego okre-

`la się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) podstawowe ｦ teren gruntów rolnych w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych, 
b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji, w tym napowietrzne 

sieci elektroenergetyczne (w zakresie nie narusza-

jącym warunków wynikających z ”rze”isów od-

rębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych); 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny oznaczone symbo-

lami: R-1, R-2, R-3 (w czę`ci), R-4 (w czę`ci),  
R-5 do R-10 znajdują się w zasięgu strefy ochrony 
konserwatorskiej ｦ krajobrazu kulturowego, dla 

której ustalenia okre`lono w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

w granicach terenów oznaczonych symbolami: R-6 

i R-9 stwierdzono wystę”owanie udokumentowa-

nych stanowisk archeologicznych o potwierdzo-

nej lokalizacji, dla których ustala się strefy ochro-

ny konserwatorskiej ｦ archeologicznej, o których 
mowa w § 6 ”kt 2 uchwaJy; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: R-5 (w czę-

`ci) i R-6 do R-10 znajdują się w granicach obsza-

ru ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 pkt 1 uchwaJy, 
b) tereny oznaczone symbolami: R-8, R-9  

i R-10 znajdują się w granicach otuliny Parku 

Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 
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c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 

ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

d) tereny oznaczone symbolami: R-1, R-2, R3 

(w czę`ci), R-6 (w czę`ci), R-7 (w czę`ci), R-8  

(w czę`ci), R-9 i R-10 znajdują się w zasięgu 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  

nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla którego 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ｦ 

ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrze-

weniem obiektów realizujących formy ”rzeznacze-

nia terenu okre`lone w ”kt 1, w tym: ”Jyt i silo-

sów ”rzeznaczonych do ”rzechowywania ”asz  
i nawozów oraz sieci i urządzeL elektroenerge-

tycznych, telekomunikacyjnych oraz teleinforma-

tycznych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 22Ł Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wy-

dzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami: RM/MN-1 do 

RM/MN-18, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa zagrodowa w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych, 

- na terenach oznaczonych symbolami: 

RM/MN-5 i RM/MN-12 do”uszcza się utrzymanie 
w istniejących budynkach nie więcej niw czterech 
lokali mieszkalnych ｦ bez prawa lokalizowania 

nowych budynków o ilo`ci wydzielonych lokali 
mieszkalnych większej niw dwa, 

b) uzu”eJniające: 
- garawe i budynki gos”odarcze, 
- obsJuga ”rodukcji w gos”odarstwie rolnym, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dróg wewnętrznych i miejsc 
”ostojowych dla samochodów osobowych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) tereny oznaczone symbolami: RM/MN-5  

(w czę`ci) oraz RMłMN-6 znajdują się w zasięgu 

strefy ochrony konserwatorskiej ｦ podstawowej, 

dla której ustalenia okre`lono w § 6 pkt 1 uchwaJy, 
b) w granicach terenów oznaczonych symbo-

lami: RM/MN-7 oraz RM/MN-18 stwierdzono wy-

stę”owanie udokumentowanych stanowisk ar-

cheologicznych o potwierdzonej lokalizacji, dla 

których ustala się strefy ochrony konserwator-

skiej ｦ archeologicznej, o której mowa w § 6  

”kt 2 uchwaJy, 
c) czę`ć terenów oznaczonych symbolami: 

RM/MN-11 i RM/MN-12 znajduje się w zasięgu 
strefy ochrony konserwatorskiej ｦ archeologicz-

nej, o której mowa w § 6 ”kt 2 uchwaJy, 
d) w granicach terenów oznaczonych symbo-

lami: RM/MN-5, RM/MN-10, RM/MN-12 oraz 

RM/MN-15 ustala się ochronę zabytków nieru-

chomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
których lokalizację oznaczono na rysunku ”lanu 
oraz dla których ustalenia okre`lono w § 6 pkt 3 

uchwaJy; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zabudowa w ukJadzie wolnosto-

jącym lub w formie zwartego ukJadu budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, 

b) w zakresie ksztaJtowania elewacji budyn-

ków ustala się: 
- stosowanie kolorystyki harmonizującej z oto-

czeniem oraz zbliwonej do kolorów tradycyjnych 
materiaJów budowlanych, takich jak: drewno, 
kamieL i cegJa oraz do kolorów uzyskiwanych  
z naturalnych ”igmentów, 

- zakazuje się stosowania okJadzin elewacyj-

nych z tworzywa sztucznego (oblicówka ty”u 
ｭsiddingｬ) oraz blachy, 

c) w zakresie ksztaJtowania dachów ustala się: 
- kąt nachylenia ”oJaci dachowych zawierający 

się w ”rzedziale 400-450, 

- dachy strome, o symetrycznie nachylonych 

”oJaciach, dwus”adowe, naczóJkowe lub wielo-

spadowe, 

- zakaz dachów o ”oJaciach mijających się na 
wysoko`ci kalenicy, 

- do”uszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak: `wietliki i lukarny, 

- ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
dachówką jej wizualnie od”owiadającą (na ”rzy-

kJad betonową), w kolorze czerwonym lub antra-

cytowym, 

- do”uszcza się odstę”stwo od wymogów 
okre`lonych w litŁ c, dla elementów budynków 
mieszkalnych takich jak: wykusze, wiatroJa”y, 
”rzekrycia tarasów i werandy oraz dla budynków 
gos”odarczych i garawowych, ”rzy zachowaniu 
jednolitego charakteru dachów w obrębie budyn-

ków zlokalizowanych na dziaJce budowlanej, 
- maksymalna wysoko`ć zabudowy jednoro-

dzinnej nie mowe ”rzekroczyć trzech kondygnacji 
nadziemnych oraz 12 m, ”rzy czym trzecią kon-
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dygnację mowe stanowić wyJącznie ”oddasze 
uwytkowe, 

d) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy ｦ 40%, 

e) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 15%, 

f) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

g) w ”rzy”adku budynku zwróconego `cianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej do”uszcza 
się sytuowanie tej `ciany bez”o`rednio ”rzy gra-

nicy dziaJki, z zachowaniem odlegJo`ci zabudowy 
od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy, 

h) w przypadku przylegania do siebie budyn-

ków gos”odarczych i garawy bez”o`rednio ”rzy 
granicy dziaJki, obowiązuje dostosowanie ”rzyle-

gających do siebie obiektów w zakresie wysoko-

`ci, kubatury i uksztaJtowania ”oJaci dachowych, 
i) forma architektoniczna nowych budynków 

garawowych i gos”odarczych ”owinna nawiązy-

wać do formy budynku mieszkalnego zlokalizo-

wanego na dziaJce, 
j) do”uszcza się lokalizację murowanych lub 

drewnianych altan ogrodowych, zadaszeL i wiat, 
k) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-

wowych i gos”odarczych licowanych blachą lub  
w formie metalowych kontenerów; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: RM/MN-1 do 

RM/MN-12 znajdują się w granicach obszaru 
ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny oznaczone symbolami: RM/MN-8 

oraz RM/MN-9 znajdują się w granicach otuliny 
Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

d) tereny RM/MN1 do RM/MN12, RM/MN-15 

(w czę`ci) oraz RMłMN-16 do RM/MN-18 znajdu-

ją się w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Za-

wadzkieｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 

”kt 3 uchwaJy; 
6) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, 

pod warunkiem za”ewnienia kawdej uzyskanej  
z ”odziaJu dziaJce budowlanej: 

- minimalnej powierzchni ｦ 700 m2, 

- maksymalnej powierzchni ｦ 2000 m2, 

- minimalnej szeroko`ci frontu ｦ 18 m, 

b) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10 ust. 2 uchwaJy; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 23Ł Ustala się teren obiektów produkcyj-

nych, skJadów i magazynów, wydzielony na ry-

sunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem P, dla którego okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- teren oraz związane z nim obiekty i urządze-

nia sJuwące do ”rodukcji ”rzemysJowej, ”rzetwór-

stwa, trans”ortu i logistyki, skJady, magazyny, 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią, 
- urządzenia komunikacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem dróg wewnętrznych, ”laców 
manewrowych, ram” rozJadunkowych, stacji 
serwisowych i zakJadowych stacji ”aliw a takwe 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
i dostawczych, 

- usJugi, rozumiane jako teren oraz związane  
z nim obiekty i urządzenia ”rzeznaczone do 
s”rzedawy towarów i `wiadczenia usJug, w tym: 
biura, skle”y i hurtownie, zakJady, zakJady rze-

mie`lnicze, warsztaty, stacje na”raw i diagnosty-

ki a takwe inne, do nich ”odobne usJugi, 
- obsJuga rolnictwa, rozumiana jako teren oraz 

związane z nim obiekty i urządzenia ”rzeznaczone 
do obsJugi gos”odarstw rolnych, hodowlanych 
lub ogrodniczych, w tym: przechowywanie  

i s”rzedaw ”asz, nasion, sadzonek, maszyn i urzą-
dzeL rolniczych oraz ich serwis a takwe inne, do 
nich podobne, 

b) uzu”eJniające: 
- mieszkania towarzyszące, rozumiane jako 

mieszkania stanowiące czę`ć budynku realizują-
cego przeznaczenie podstawowe terenu, nie 

”rzekraczające 25% ”owierzchni uwytkowej tego 
budynku i ”eJniące sJuwebną rolę w stosunku do 
przeznaczenia podstawowego, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
i melioracji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ teren znajduje się w zasię-
gu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobrazu 

kulturowego, dla której ustalenia okre`lono w § 5 

”kt 6 uchwaJy, 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekroczyć 15 m, z zastrzeweniem warunków 
okre`lonych w litŁ b, 

b) dla budowli technicznych, takich jak: masz-

ty antenowe, stacje bazowe telefonii komórkowej 
oraz kominy wysoko`ć tych konstrukcji nie mowe 
”rzekroczyć 25 m, 
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- maksymalny wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy ｦ 40%, 

- minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej ｦ 10%; 

c) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) teren znajduje się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane: 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, 
b) obowiązują ogólne warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, o których mowa w § 10 ustŁ 2 uchwaJy; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 24Ł Ustala się tereny lasów, wydzielone na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czone symbolami: ZL-1 do ZL-4, dla których 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny lasów w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, w tym obiekty i urządzenia 
bez”o`rednio związane z gos”odarką le`ną, wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji, w tym napowietrzne 

sieci elektroenergetyczne (w zakresie nie narusza-

jącym warunków wynikających z ”rze”isów od-

rębnych w zakresie ochrony gruntów le`nych); 
2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

ZL-1 stwierdzono wystę”owanie udokumentowa-

nego stanowiska archeologicznego o potwierdzo-

nej lokalizacji, dla którego ustala się strefę ochro-

ny konserwatorskiej ｦ archeologicznej, dla której 
ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 2 uchwaJy, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

ZL-1 ustala się ochronę zabytku nieruchomego 
ujętego w gminnej ewidencji zabytków, którego 
lokalizację oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla 
którego ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: ZL-1, ZL-2  

i ZL-3 znajdują się w granicach obszaru ograni-

czonego zainwestowania w celu ochrony ekspo-

zycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajobrazo-

wego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia 
okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) teren oznaczony symbolem ZL-3 znajduje 

się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której ustalenia okre`lono 
w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

d) tereny oznaczone symbolami: ZL-3 i ZL-4 

znajdują się w zasięgu GJównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ 

Zawadzkieｬ, dla którego ustalenia okre`lono  
w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ｦ 

ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrze-

weniem obiektów realizujących formy ”rzeznacze-

nia terenu okre`lone w ”kt 1, w tym: sieci i urzą-
dzeL elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz teleinformatycznych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 25Ł Ustala się tereny zieleni urządzonej, wy-

dzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami: ZP-1 do ZP-5, dla 

których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny zieleni urządzonej ro-

zumiane jako za”lanowane i urządzone zes”oJy 
zieleni o charakterze ozdobnym, rekreacyjnym lub 

ochronnym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
b) uzu”eJniające: 
- obiekty maJej architektury, takie jak: altany, 

pomniki, fontanny i ozdobne oczka wodne, ogro-

dzenia, Jawki, kwietniki, gazony i latarnie, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- terenowe urządzenia komunikacji, w tym do-

jazdy i doj`cia, 
- terenowe urządzenia rekreacyjne, w tym pla-

ce zabaw i boiska sportowe; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
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a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

ZP-5 stwierdzono wystę”owanie udokumentowa-

nego stanowiska archeologicznego o potwierdzo-

nej lokalizacji, dla którego ustala się strefę ochro-

ny konserwatorskiej ｦ archeologicznej, dla której 
ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 2 uchwaJy, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

ZP-3 ustala się ochronę zabytku nieruchomego 
ujętego w gminnej ewidencji zabytków, którego 
lokalizację oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla 

którego ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 
4) wymagania wynikające z ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych ｦ tereny uznaje się za 
obszar realizacji celów ”ublicznych o znaczeniu 
lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, dla której 
ustalenia okre`lono w § 7 ”kt 2, 3 i 4 uchwaJy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny znajdują się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w granicach otuliny Par-

ku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 pkt 3 uchwaJy; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ｦ 

ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrze-

weniem obiektów realizujących formy ”rzeznacze-

nia terenu okre`lone w ”kt 1, w tym sieci i urzą-
dzeL elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 

oraz teleinformatycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 26Ł Ustala się tereny Jąk i pastwisk, wydzie-

lone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczone symbolami: RZ-1 do RZ-3, dla któ-
rych okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren Jąk i ”astwisk, 
b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji, w tym napowietrzne 

sieci elektroenergetyczne (w zakresie nie narusza-

jącym warunków wynikających z ”rze”isów od-

rębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych); 
2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) tereny znajdują się w zasięgu korytarza-

sięgacza ekologicznego o znaczeniu lokalnym, dla 

którego ustalenia okre`lono w § 5 ”kt 5 uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w zasięgu strefy ochrony 

konserwatorskiej ｦ krajobrazu kulturowego, dla 

której ustalenia okre`lono w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację ro`linno`ci stano-

wiącej element zabudowy biologicznej dolin 
rzecznych lub sJuwącej do wzmacniania brzegów  
i obwaJowaL, 

b) wzdJuw Potoku Rowniątowskiego i zbiornika 

wodnego (”Jynącego w granicach terenu ozna-

czonego symbolem WS-2) obowiązuje za”ewnie-

nie mowliwo`ci swobodnego ”rzemieszczania się 
oraz wykonywania robót związanych z regulacją 
lub utrzymywaniem wód oraz brzegu; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny znajdują się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ｦ 

ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrze-

weniem obiektów realizujących formy ”rzeznacze-

nia terenu okre`lone w ”kt 1, w tym sieci i urzą-
dzeL elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz teleinformatycznych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 27Ł Ustala się tereny wód powierzchnio-

wych, wydzielone na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczone symbolami: WS-1  

i WS-2, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren wód ”owierzchnio-

wych `ródlądowych stojących lub ”Jynących ｦ 

Potok Rowniątowski i zbiornik wodny, 

b) uzu”eJniające: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i melioracji, 

- obiekty sJuwące turystyce wodnej, gos”odarce 
wodnej lub rybackiej, w tym: mosty i pomosty; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
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a) teren oznaczony symbolem WS-2 znajduje 

się w zasięgu korytarza-sięgacza ekologicznego  
o znaczeniu lokalnym, dla którego ustalenia okre-

`lono w § 5 ”kt 5 uchwaJy, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

WS-2 zlokalizowana jest niecka uródliskowa, któ-
rej zasady ochrony okre`lono w § 5 pkt 5 lit. a 

uchwaJy, 
c) tereny znajdują się w zasięgu strefy ochrony 

konserwatorskiej ｦ krajobrazu kulturowego, dla 

której ustalenia okre`lono w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 
3) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren WS-2 znajduje się w granicach obsza-

ru ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz w 
zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole V Zawadzkieｬ, dla 

których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ｦ na warunkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 28Ł Ustala się teren obsJugi komunikacji, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem KS, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren obsJugi komunikacji, 
”rzez co rozumie się ”arking terenowy wy”osa-

wony w stanowiska ”ostojowe sJuwące do parko-

wania ”ojazdów (w tym: samochodów osobo-

wych, motocykli i rowerów), wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ teren znajduje się w zasię-
gu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobrazu 

kulturowego, dla której ustalenia okre`lono w § 5 

”kt 6 uchwaJy; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się obowiązek ”okrycia nawierzchni 

terenu trwaJym materiaJem, takim jak: ”Jyty lub 
kostka brukowa, kamieL naturalny, nawierzchnia 
bitumiczna lub betonowa, 

b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury, takich jak: gazony, sJu”ki, latarnie 
oraz zieleni urządzonej, takiej jak: trawniki, wywo-

”Joty lub ”ojedyncze krzewy i drzewa o charakte-

rze ozdobnym, 

c) nalewy za”ewnić s”Jyw wód o”adowych  
i rozto”owych oraz od”rowadzenie tych wód ｦ 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) teren znajduje się w granicach otuliny Parku 

Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) teren znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole V Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki 
budowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji ｦ wiel-

ko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu 
do ”arametrów technicznych tych urządzeL i ”o-

trzeb ich obsJugi; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 29Ł Ustala się teren drogi publicznej ｦ droga 

gJówna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409, wy-

dzielona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonej symbolem KDG, dla której 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren drogi publicznej ｦ dro-

ga klasy gJównej w rozumieniu ”rze”isów odręb-

nych, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ teren znajduje się w zasię-
gu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobrazu 

kulturowego, dla której ustalenia okre`lono w § 5 

”kt 6 uchwaJy; 
3) wymagania wynikające z ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych ｦ teren drogi gJównej 

uznaje się za obszar realizacji celów ”ublicznych  
o znaczeniu lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, 
dla której ustalenia okre`lono w § 7 pkt 2, 3 i 4 

uchwaJy; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami wy-

nikającymi z zagos”odarowania terenu i ”rzebiegu 
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granic ewidencyjnych nieruchomo`ci, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) na terenie drogi gJównej do”uszcza się loka-

lizację no`ników reklamowych oraz innych ele-

mentów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogą lub ”otrzebami ruchu drogowego ｦ na za-

sadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych  
i w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się (w czę`ci) w granicach 

obszaru ograniczonego zainwestowania w celu 

ochrony ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku 

Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) teren znajduje się (w czę`ci) w granicach otu-

liny Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla 
której ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) teren znajduje się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 

ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJyŁ 

 

§ 30Ł Ustala się tereny dróg publicznych ｦ 

drogi lokalne, wydzielone na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDL-1 

do KDL-5, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren drogi publicznej ｦ dro-

gi klasy lokalnej w rozumieniu ”rze”isów odręb-

nych, przy czym: 

- w granicach terenu oznaczonego symbolem 

KDL-3 uwzględnia się ”rzebieg drogi ”owiatowej 
nr 1820 O, 

- w granicach terenu oznaczonego symbolem 

KDL-4 uwzględnia się ”rzebieg drogi ”owiatowej 
nr 1818 O, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ te-

ren oznaczony symbolem KDL-4 znajduje się  
(w czę`ci) w zasięgu strefy ochrony konserwa-

torskiej ｦ ”odstawowej, dla której ustalenia okre-

`lono w § 6 ”kt 1 uchwaJy; 
4) wymagania wynikające z ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych ｦ tereny dróg lokalnych 
uznaje się za obszar realizacji celów ”ublicznych  
o znaczeniu lokalnym oraz ”rzestrzeL ”ubliczną, 
dla której ustalenia okre`lono w § 7 pkt 2, 3 i 4 

uchwaJy; 

5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami wy-

nikającymi z zagos”odarowania terenu i ”rzebiegu 
granic ewidencyjnych nieruchomo`ci, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) na terenie drogi lokalnej do”uszcza się loka-

lizację no`ników reklamowych oraz innych ele-

mentów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogą lub ”otrzebami ruchu drogowego ｦ na za-

sadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych  
i w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: KDL-4 i KDL-5 

znajdują się w granicach obszaru ograniczonego 
zainwestowania w celu ochrony ekspozycji krajo-

brazowej (BCKVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia okre`lono  
w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) tereny oznaczony symbolem KDL-5 znajduje 

się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której ustalenia okre`lono 
w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJyŁ 

 

§ 31Ł Ustala się tereny dróg publicznych ｦ 

drogi dojazdowe, wydzielone na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 
KDD-1 do KDD-15, dla których okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ 

dróg klasy dojazdowej w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) tereny oznaczone symbolami: KDD-2  

(w czę`ci) i KŚŚ-10 (w czę`ci) znajdują się  
w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ ar-

cheologicznej, dla której ustalenia okre`lono w § 6 

”kt 2 uchwaJy; 
b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

w granicach terenu oznaczonego symbolem KDD-7 

ustala się ochronę zabytku nieruchomego ujętego 
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w Gminnej świdencji Zabytków, którego lokaliza-

cję oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla którego 
ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 

4) wymagania wynikające z ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych ｦ tereny dróg dojazdo-

wych uznaje się za obszary realizacji celów ”u-

blicznych o znaczeniu lokalnym oraz ”rzestrzeL 
”ubliczną, dla której ustalenia okre`lono w § 7 

”kt 2, 3 i 4 uchwaJy; 
5) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami: KDD-1, 

KDD-3 do KDD-5, KDD-9 do KDD-12 i KDD-15 

ustala się minimalną szeroko`ć liniach rozgrani-

czających ｦ 10 m (”omijając narowne `cięcia  
w obrębie skrzywowaL oraz ”lace do nawracania 
ｦ zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu), 

b) na ”ozostaJych terenach dróg dojazdowych 
ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami wynikają-
cymi z zagospodarowania terenu i przebiegu gra-

nic ewidencyjnych nieruchomo`ci ｦ zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) terenach dróg dojazdowych do”uszcza się: 
- realizację nawierzchni jedno”rzestrzennie, 

bez wyodrębnionego chodnika i jezdni, 
- w”rowadzenie elementów us”okojenia ruchu, 

takich jak: gazony, zieleLce i ”o”rzeczne progi 

s”owalniające ”rzejazd ”ojazdów, 
- lokalizację no`ników reklamowych oraz innych 

elementów niezwiązanych z ”otrzebami zarządza-

nia drogą lub ”otrzebami ruchu drogowego ｦ  

w s”osób nie”ogarszający warunków ruchu oraz 
wyJącznie za zezwoleniem zarządcy drogi; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: KDD-5 do 

KDD-15 znajdują się w granicach obszaru ograni-

czonego zainwestowania w celu ochrony ekspo-

zycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajobrazo-

wego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia 
okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) tereny oznaczone symbolami: KDD-9 do 

KDD-15 znajdują się w granicach otuliny Parku 
Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

d) tereny oznaczone symbolami: KDD-1, KDD-2  

i KDD-3 (w czę`ci), KŚŚ-6 (w czę`ci), KŚŚ-7 do 

KDD-15 znajdują się w zasięgu GJównego Zbior-

nika Wód Podziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik 
Opole ｦ Zawadzkieｬ, dla którego ustalenia okre-

`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJyŁ 
 

§ 32Ł Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 

wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami: KDW-1 do KDW-3, 

dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
rozumiane jako tereny dróg wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, które: 

- nie zaliczają się do wadnej z kategorii dróg 
publicznych, 

- sJuwą obsJudze terenu, ”rzez który ”rzebiega-

ją lub do którego są ”rzylegJe, 
- ”osiadają ”odJączenie do drogi ”ublicznej, 
- są zarządzane, utrzymywane i oznakowywa-

ne ”rzez zarządcę terenu, ”rzez który te drogi 
”rzebiegają, a w razie jego braku ｦ wJa`ciciela 
terenu, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej, melioracji oraz ochrony przeciw-

”owarowej; 
2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: KDW-2  

i KDW-3 znajdują się w granicach obszaru ograni-

czonego zainwestowania w celu ochrony ekspo-

zycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajobrazo-

wego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustalenia 
okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 

b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik Opole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się szeroko`ć drogi wewnętrznej  
w liniach rozgraniczających wynikającą z lokal-

nych uwarunkowaL uksztaJtowania terenu oraz 
”rzebiegu granic ewidencyjnych nieruchomo`ci, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) do”uszcza się realizację nawierzchni drogi 
wewnętrznej jedno”rzestrzennie, bez wyodręb-

nionego chodnika i jezdni, 

c) do”uszcza się wydzielenie zbiornika prze-

ciw”owarowego, usytuowanego w granicach te-

renu oznaczonego symbolem KDW-2. 

 

§ 33Ł Ustala się teren ciągu pieszo ｦ jezdnego, 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem KPJ, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe ｦ tereny ciągów ”ieszo - jezd-

nych, rozumiane jako wydzielone pasy terenu, 

przeznaczone dla ruchu pieszego, rowerowego 

oraz dla dojazdu do ”osesji ”ojazdów wJa`cicieli, 
”ojazdów s”ecjalnych, wraz urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz zielenią; 
b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) teren znajduje się (w czę`ci) w zasięgu ko-

rytarza-sięgacza ekologicznego o znaczeniu lokal-

nym, dla którego ustalenia okre`lono w § 5 pkt 5 

uchwaJy, 
b) teren znajduje się w zasięgu strefy ochrony 

konserwatorskiej ｦ krajobrazu kulturowego, dla 

której ustalenia okre`lono w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 
3) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren oznaczony symbolem KPJ znajduje się 

w granicach obszaru ograniczonego zainwesto-

wania w celu ochrony ekspozycji krajobrazowej 

(BC KVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ An-

nyｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 pkt 1 

uchwaJy, 
b) teren znajduje się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz  
w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej: 

a) ustala się szeroko`ć ciągów ”ieszo-jezdnych 

w liniach rozgraniczających wynikającą z lokal-

nych uwarunkowaL uksztaJtowania terenu oraz 
”rzebiegu granic ewidencyjnych nieruchomo`ci, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) do”uszcza się realizację nawierzchni jedno-

”rzestrzennie, bez wyodrębnionego chodnika  
i jezdni, 

c) zakazuje się: 
- zabudowy kubaturowej terenu, 

- lokalizacji no`ników reklamowych oraz in-

nych elementów niezwiązanych z ”otrzebami 
ruchu drogowego. 

 

§ 34Ł Ustala się tereny dróg transportu rolne-

go, wydzielone na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczone symbolami: KDR-1 do 

KDR-8, dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ tereny dróg trans”ortu rol-

nego, rozumiane jako tereny sJuwące dojazdowi 
do gruntów rolnych i będące równocze`nie ich 
czę`cią (w rozumieniu ”rze”isów odrębnych), 
dostosowane do przejazdu maszyn rolniczych, 

b) uzu”eJniające ｦ sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej i melioracji (w zakresie nie naru-

szającym warunków wynikających z ”rze”isów 
odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych); 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) tereny oznaczone symbolami: KDR-2 (w czę-

`ci) do KDR-7 znajdują się w granicach obszaru 
ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) tereny oznaczone symbolami: KDR-3 do 

KDR-7 znajdują się w granicach otuliny Parku 
Krajobrazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla której 
ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy, 

c) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 2 uchwaJy, 

d) tereny oznaczone symbolami: KDR-6 do 

KDR-8 znajdują się w zasięgu GJównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole 
ｦ Zawadzkieｬ, dla którego ustalenia okre`lono  
w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej: 

a) ustala się szeroko`ć drogi trans”ortu rolne-

go w liniach rozgraniczających wynikającą z lo-

kalnych uwarunkowaL uksztaJtowania terenu oraz 
”rzebiegu granic ewidencyjnych nieruchomo`ci, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL in-

frastruktury technicznej, 

c) zakazuje się sytuowania ogrodzeL w odle-

gJo`ci mniejszej niw 5 m od osi drogi, 

d) zakazuje się zabudowy terenu, z wyJącze-

niem sieci i urządzeL infrastruktury technicznej  
(w tym: urządzeL telekomunikacyjnych i telein-

formatycznych) oraz komunikacji ｦ w zakresie nie 

naruszającym ”rze”isów odrębnych w zakresie 

ochrony gruntów rolnych i le`nychŁ 
 

§ 35Ł Ustala się tereny urządzeL elektroenerge-

tycznych, wydzielone na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczone symbolami: E-1 i E-2, 

dla których okre`la się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren urządzeL elektroener-

getyki, rozumiany jako teren oraz związane z nim 
obiekty i urządzenia sJuwące ”rzesyJowi oraz dys-
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trybucji energii elektrycznej, wraz urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające ｦ terenowe urządzenia komu-

nikacji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

w granicach terenu oznaczonego symbolem E-1 

ustala się ochronę zabytku nieruchomego ujętego 
w Gminnej świdencji Zabytków, którego lokaliza-

cję oznaczono na rysunku ”lanu oraz dla którego 
ustalenia okre`lono w § 6 ”kt 3 uchwaJy; 

4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) formę i gabaryty budynku lub obudowy na-

lewy dostosować do ”arametrów technicznych 
zainstalowanych urządzeL, ”rzy czym obowiązuje 
zachowanie historycznej formy obiektu, o którym 

mowa w pkt 2, 

b) budynek lub obudowę urządzenia nalewy 
harmonijnie wkom”onować w otoczenie, 

c) wokóJ stacji transformatorowej ustala się 
strefę techniczną o szeroko`ci 1 m, za”ewniająca 
dostę” do urządzeL technicznych, 

d) do”uszcza się zbliwenia zabudowy do grani-

cy dziaJki, 
e) teren wolny od zabudowy i nieutwardzony 

(doj`cia, dojazdy), nalewy zagos”odarować ziele-

nią niską, 
f) do”uszcza się trwaJe ogrodzenie terenu, 
g) urządzenia nalewy oznakować i zabez”ie-

czyć w s”osób uniemowliwiający dostę” do nich 
osobom postronnym; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren oznaczony symbolem E-1 znajduje się 

w granicach obszaru ograniczonego zainwesto-

wania w celu ochrony ekspozycji krajobrazowej 

(BCKVIA) Parku Krajobrazowego ｭGóra _wŁ An-

nyｬ, dla którego ustalenia okre`lono w § 9 pkt 1 

uchwaJy, 
b) tereny znajdują się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ oraz 
GZWP nr 333 ｭZbiornik O”ole ｦ Zawadzkieｬ, dla 
których ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

6) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki 
budowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji ｦ wiel-

ko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu 
do ”arametrów technicznych tych urządzeL i ”o-

trzeb ich obsJugi; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 

 

§ 36Ł Ustala się teren urządzeL telekomunika-

cji, wydzielony na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczony symbolem T, dla którego 
okre`la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe ｦ teren urządzeL telekomuni-

kacji, rozumiany jako teren oraz związane z nim 

obiekty i urządzenia telekomunikacyjne oraz tele-

informatyczne, takie jak: stacje bazowe telefonii 

komórkowej wraz urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią, 

b) uzu”eJniające ｦ terenowe urządzenia komu-

nikacji; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ tereny znajdują się w za-

sięgu strefy ochrony konserwatorskiej ｦ krajobra-

zu kulturowego, dla której ustalenia okre`lono  
w § 5 ”kt 6 uchwaJy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) budynek lub obudowę urządzenia nalewy 
harmonijnie wkom”onować w otoczenie, 

b) do”uszcza się zbliwenia zabudowy do grani-

cy dziaJki, 
c) ”ozostaJy teren, wolny od zabudowy i nie-

utwardzony (doj`cia, dojazdy), nalewy zagos”oda-

rować zielenią, 
d) do”uszcza się trwaJe ogrodzenie terenu, 

e) urządzenia nalewy oznakować i zabez”ieczyć 
w s”osób uniemowliwiający dostę” do nich oso-

bom postronnym; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
a) teren znajduje się w granicach obszaru 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji krajobrazowej (BCKVIA) Parku Krajo-

brazowego ｭGóra _wŁ Annyｬ, dla którego ustale-

nia okre`lono w § 9 ”kt 1 uchwaJy, 
b) teren znajduje się w zasięgu GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 
ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ, dla 
którego ustalenia okre`lono w § 9 ”kt 3 uchwaJy; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 
ｦ zakazuje się dokonywania ”odziaJu na dziaJki 
budowlane na cele inne niw lokalizacja urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji ｦ wiel-

ko`ć tych dziaJek nalewy ustalać w dostosowaniu 
do ”arametrów technicznych tych urządzeL i ”o-

trzeb ich obsJugi; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 12. 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 37Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowią-
zuje dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowa-

nia i uwytkowania, chyba we ”rze”isy szczegóJowe 
stanowią inaczejŁ 

 

§ 38Ł W zakresie objętym ustaleniami niniej-

szej uchwaJy, w granicach okre`lonych w § 1 

ust. 2, traci moc UchwaJa Nr IXł128ł2003 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwiet-

nia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie we wsiach Rozmierz, 

Rowniątów, Kalinowice, Kalinów (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 
Opolskiego z 2003 r. Nr 47 poz. 1005). 

 

§ 39Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 40Ł UchwaJa wchodzi w wycie w terminie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego oraz ”odlega 
publikacji na stronie internetowej gminy Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzel-

cach Opolskich. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

BogusJaw Farion 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr Xł43ł2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Rowniątów 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gmin-

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

zmianami), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 

rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

§ 1Ł Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi nie-

uwzględnione, zgJoszone do ”rojektu ｭMiejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce O”olskie dla wsi Rowniątówｬ, 
wniesione w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym, zwanej dalej ustawąŁ 
 

§ 2Ł1Ł W wyniku wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu ｭMiejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 

wsi Rowniątówｬ w dniach od 13 grudnia 2010 r. do 

13 stycznia 2011 r., w wyznaczonym terminie do 

dnia 27 stycznia 2011 rŁ w”JynęJo Jącznie  
13 uwag, które Burmistrz Strzelec O”olskich roz-

”atrzyJ zgodnie z artŁ 17 pkt 12 ustawy, na posie-

dzeniu w dniu 10 lutego 2011 rŁ, uwzględniając  
3 uwagi w caJo`ci, 7 uwag w czę`ci oraz nie-

uwzględniając 3 uwag w caJo`ci i 7 uwag w czę-
`ci, równocze`nie decydując o w”rowadzeniu do 
”rojektu ”lanu niezbędnych zmian oraz o ”onow-

nym wyJoweniu ”rojektu ”lanu ｦ w zakresie wyni-

kającym z w”rowadzonych zmianŁ 
2Ł Ponowne wyJowenie ”rojektu ”lanu do ”u-

blicznego wglądu, które miaJo miejsce w dniach 
od 28 lutego 2011 r. do 28 marca 2011 r. obej-

mowaJo: 
1) obszar dziaJek o numerach ewidencyjnych: 

52/3, 52/4, 52/5, 53, 54/2, 54/3; 

2) obszar dziaJek o numerach ewidencyjnych: 
161, 162, 164/1, 164/2, 167/3, 168/1, 168/2, 

168/3, 173, 174, 175/2 (cz), 176/2, 177/2, 

177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 

204 (cz), 207, 208/1, 208/2, 210, 211, 212, 

219/3, 219/4, 219/5, 222/2, 222/4, 222/5, 

222/7, 222/8, 223, 224, 1151 (cz), 1152; 

3) obszar dziaJek o numerach ewidencyjnych: 
265/4, 265/5, 265/8, 266/1, 266/4, 267/4, 

268/1; 

4) obszar dziaJek o numerach ewidencyjnych: 
240/3, 242, 243, 244, 247, 248, 249. 

3Ł W wyniku ”onownego wyJowenia ”rojektu 
”lanu do ”ublicznego wglądu, w nie”rzekraczal-

nym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r. uwagi 

nie zostaJy wniesioneŁ 
4Ł Lista nieuwzględnionych uwag, którą Bur-

mistrz Strzelec O”olskich ”rzedstawiJ Radzie Miej-

skiej w Strzelcach Opolskich zgodnie z art. 17  

pkt 14 ustawy obejmuje: 

1) uwagę zJowoną w dniu 29 grudnia 2010 r., 

dotyczącą ”rzeznaczenia dziaJki nr 214 ”od zabu-

dowę jednorodzinną; 
2) uwagę zJowoną w dniu 25 stycznia 2011 r., 

w czę`ci dotyczącej: 
a) s”rzeciwu wnoszącego uwagę wobec ”rze-

znaczenia dziaJki nr 301, obrŁ Rowniątów, ”od 
dziaJalno`ć usJugową (teren zabudowy usJugowej, 
oznaczony symbolem U) oraz wskazanie przed-

miotowej dziaJki jako terenu rolniczego, 
b) s”rzeciwu wnoszącego uwagę wobec ”rze-

znaczenia dziaJki nr 246 ”od zabudowę mieszka-

niowo-usJugową (teren zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej, oznaczony symbolem MU-2) oraz 

wskazanie ”rzedmiotowej dziaJki jako terenu za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenu 

zabudowy zagrodowej; 

3) uwagę zJowoną w dniu 25 stycznia 2011 r., 

w czę`ci dotyczącej: 
a) s”rzeciwu wnoszącego uwagę wobec ”rze-

znaczenia dziaJki nr 301, obrŁ Rowniątów, ”od 
dziaJalno`ć usJugową (teren zabudowy usJugowej, 
oznaczony symbolem U) oraz wskazanie przed-

miotowej dziaJki jako terenu rolniczego, 

b) s”rzeciwu wnoszącego uwagę wobec ”rze-

znaczenia dziaJki nr 246 ”od zabudowę mieszka-

niowo-usJugową (teren zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej, oznaczony symbolem MU-2) oraz 

wskazanie ”rzedmiotowej dziaJki jako terenu za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenu 

zabudowy zagrodowej; 

4) uwagę zJowoną w dniu 25 stycznia 2011 r., 

dotyczącą s”rzeciwu wobec ”rzeznaczenia dziaJki 
nr 301 jako dziaJki o charakterze usJugowym (te-

ren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem U); 

5) uwagę zJowoną w dniu 25 stycznia 2011 r., 

dotyczącą zmiany ”rzeznaczenia terenu dziaJki nr 
264ł1, obrŁ Rowniątów ”od zabudowę mieszka-

niową jednorodzinnąŁ 
5Ł PozostaJe uwagi wniesione w wyniku wyJo-

wenia do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu miej-

scowego, w dniach od 13 grudnia 2010 r. do  

13 stycznia 2011 rŁ, które zostaJy nieuwzględ-

nione w caJo`ci lub czę`ci rozstrzygnięciem Bur-

mistrza Strzelec O”olskich dotyczyJy: 
1) dziaJki nr 222ł7, w zakresie ”rzeznaczenie 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

ZP-2 (teren zieleni urządzonej) ”od zabudowę 
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jednorodzinną (cze`ć dziaJki ”ozostawiono jako 
teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami 
Studium); 

2) dziaJki nr 222ł8, w zakresie towsamym, jak 
w pkt 1; 

3) dziaJki nr 168ł3, w zakresie ”rzesunięcia 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDD-10 i ”rzeznaczenie caJo`ci terenu ”od zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną (w ”oJudnio-

wej czę`ci dziaJki wyznaczono niezbędny trójkąt 
widoczno`ci); 

4) dziaJki nr 240ł3, w zakresie dotyczącym 
ustalenia drogi dojazdowej do tej dziaJki, z wyko-

rzystaniem drogi transportu rolnego (uwaga nie-

uwzględniona w zakresie wyznaczenia w ”lanie 
drogi dojazdowej); 

5) dziaJek nr: 266ł4, 266ł1, 265ł4, 265/5,  

w zakresie zmiany przeznaczenia terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem RZ-3 (teren Jąk 
i ”astwisk) ”od zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną i mieszkaniowo-usJugową (uwaga w czę`ci 
nieuwzględniona z ”owodu braku zgodno`ci  
z ustaleniami Studium, które wskazuje teren obję-
ty uwagą jako obszar korytarza i sięgacza ekolo-

gicznego o znaczeniu lokalnym ｦ chronionego). 

6Ł Z uwagi na fakt, we wymienione w ustŁ 5 

uwagi dotyczyJy terenów objętych ”onownym 
wyJoweniem ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglą-
du, o którym mowa w ustŁ 2 oraz, we w nie”rze-

kraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r. 

uwagi do wyJowonego ”rojektu ”lanu miejscowe-

go nie zostaJy wniesione, nie ”odlegają one roz-

strzygnięciu ”rzez Radę Miejską w Strzelcach 
O”olskich, w trybie okre`lonym w art. 20 ust. 1 

ustawy. 

 

§ 3Ł Po za”oznaniu się ze s”osobem roz”a-

trzenia przez Burmistrza Strzelec Opolskich uwag 

wniesionych do projektu planu miejscowego oraz 

po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego  

i prawnego, Rada Miejska w Strzelcach Opol-

skich, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 

1) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  
w § 2 ustŁ 4 ”kt 1, dotyczącą dziaJki nr 214, 
stwierdzając, we ustalenia ”lanu miejscowego 
wynikają bez”o`rednio z kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego okre`lonych w obowiązu-

jącym ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

O”olskieｬ, uchwalonym uchwaJą Nr XXIXł251ł08 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

22 grudnia 2008 r. (zwanym dalej Studium). Stu-

dium wskazuje teren dziaJki 214 jako chroniony 
obszar węzJowy systemu ekologicznego o zna-

czeniu lokalnym. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy, 

ustalenia Studium są wiąwące dla organów gminy 
”rzy s”orządzaniu ”lanów miejscowychŁ W związ-

ku z ”owywszym nie ma mowliwo`ci przeznacze-

nia dziaJki nr 214 ”od zabudowę jednorodzinną, 
”oniewaw ”rzeznaczenie takie w ”lanie miejsco-

wym naruszaJoby ustalenia Studium; 
2) odrzucić uwagę, o której mowa w § 2, ust. 4 

”kt 2, w czę`ci dotyczącej: 
a) dziaJki nr 301, ”oniewaw w granicach 

przedmiotowej dziaJki obowiązują obecnie ustale-

nia ｭZmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we 

wsiach: Rozmierz, Rowniątów, Kalinowice, Kali-
nówｬ (tereny dziaJalno`ci rzemie`lniczej), uchwa-

lonej ”rzez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich 

uchwaJą Nr IXł128ł2003 z dnia 23 kwietnia 
2003 rŁ (Śziennik Urzędowym Województwa 
Opolskiego Nr 47 z dnia 18 czerwca 2002 r., 

”ozŁ 1005)Ł Obowiązujący ”lan miejscowy okre-

`la ”rzeznaczenie dziaJki 301 jako terenu usJug 
(U)Ł SkJadający uwagę nie ”osiada tytuJu ”raw-

nego do wywej wymienionej nieruchomo`ciŁ 
Zmiana s”osobu ”rzeznaczenia terenu w s”osób 
wskazany ”rzez skJadającego uwagę (teren rolni-

czy) wywoJaJaby negatywne skutki dla budwetu 
Gminy, wynikające z ewentualnych roszczeL 
obecnego wJa`ciciela dziaJki nr 301 z tytuJu utra-

ty warto`ci nieruchomo`ciŁ Rozwiązania ”rzyjęte 
w wyJowonym do ”ublicznego wglądu ”rojekcie 
”lanu miejscowego stanowią konsekwentną kon-

tynuację ”rzyjętych wcze`niej kierunków zago-

spodarowania przestrzennego, 

b) dziaJki nr 246, ”oniewaw wedJug ”rojektu 
planu miejscowego zainwestowana kubaturowo 

czę`ć dziaJki nr 246, ”rzylegająca do ulicy Gogo-

liLskiej, zostaJa wydzielona liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczona na rysunku planu jako teren za-

budowy mieszkaniowo-usJugowej (MU-2). Pozo-

staJa czę`ć dziaJki oznaczona zostaJa na rysunku 
”lanu jako teren Jąk i ”astwisk w zasięgu lokalnego 
korytarza ｦ sięgacza ekologicznego (RZ-1). SkJada-

jący uwagę wnosi o ustalenie dla zainwestowanej 
czę`ci dziaJki ”rzeznaczenia terenu ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę za-

grodową (o wyeliminowanie mowliwo`ci ”rowa-

dzenia dziaJalno`ci usJugowej)Ł SkJadający uwagę 
nie ”osiada tytuJu ”rawnego do wywej wymienio-

nej nieruchomo`ciŁ Wywej wymieniona nierucho-

mo`ć w s”osób bez”o`redni nie graniczy równiew 
z nieruchomo`cią nalewącą do skJadającego uwa-

gęŁ Czę`ć dziaJki nr 246, ”rzylegająca do ulicy 
GogoliLskiej ”ozostaje ”od ”ewnym negatywnym 
w”Jywem wynikającym z sąsiedztwa drogi woje-

wódzkiej, w związku z czym wskazane jest wy-

znaczenie w planie miejscowym mowliwo`ci ”rze-

ksztaJcenia s”osobu uwytkowania ”rzedmiotowej 
nieruchomo`ci ”od dziaJalno`ć usJugową; 

3) odrzucić uwagę, o której mowa w § 2  

ustŁ 4 ”kt 3, w czę`ci dotyczącej dziaJki nr 301 
oraz dziaJki o nr 246, ”rzyjmując ｦ z uwagi na 

takie samo brzmienie i zakres przedmiotowy 
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uwagi ｦ uzasadnienie, o którym mowa w ”kt 2 
lit. a i b; 

4) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  
w § 2, ustŁ 4 ”kt 4, dotyczącą dziaJki nr 301, 
”rzyjmując ｦ z uwagi na takie samo brzmienie  

i zakres przedmiotowy uwagi ｦ uzasadnienie,  

o którym mowa w ”kt 2 litŁ a; 

5) odrzucić w caJo`ci uwagę, o której mowa  
w § 2, ustŁ 4 ”kt 5, dotyczącą dziaJki nr 264ł1  
z uwagi na konieczno`ć zachowania zgodno`ci 
ustaleL ”lanu miejscowego z kierunkami zagos”o-

darowania przestrzennego okre`lonymi w obowią-
zującym Studium. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy, 

ustalenia Studium są wiąwące dla organów gminy 
”rzy s”orządzaniu ”lanów miejscowychŁ Obowią-
zujące Studium wskazuje teren objęty uwagą jako 
obszar korytarza i sięgacza ekologicznego o zna-

czeniu lokalnym ｦ chronionegoŁ W związku  
z ”owywszym nie ma mowliwo`ci ”rzeznaczenia 
caJo`ci dziaJki nr 264ł1 ”od zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną, ”oniewaw ”rzeznaczenie 
takie w ”lanie miejscowym naruszaJoby ustalenia 
Studium. W planie miejscowym pozostawia się 
przedmiotowe tereny w granicach wyznaczonego 

terenu Jąk i ”astwisk, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem RZ-2, który objęty jest takwe 
zasięgiem korytarza ｦ sięgacza ekologicznego  
o znaczeniu lokalnym ｦ Śolina Potoku Rownią-
towskiego. 

 

§ 4Ł Lista nieuwzględnionych uwag oraz wy-

kaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza 
Strzelec O”olskich zostaJy zaJączone do doku-

mentacji formalno-prawnej planu. 

 

§ 5Ł Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywoJuje 
skutków ”olegających na konieczno`ci ”onowie-

nia czynno`ci, o których mowa w artŁ 17 ustawy. 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr Xł43ł2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zmianami), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

ze zmianami) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 rŁ o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 

ze zmianami) Rada Miejska w Strzelcach Opol-

skich rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

§ 1Ł Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ｭMiej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce O”olskie dla wsi Rowniątówｬ, 
”rzedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, ”olegające na: 

1) budowie i o`wietleniu ulic; 

2) budowie sieci wodociągowej i kanalizacji  
w systemie rozdzielczym; 

3) odszkodowaniu za grunty nabyte pod drogi 

gminne. 

 

§ 2Ł Zgodnie z ｭPrognozą skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 

dla wsi Rowniątówｬ, inwestycje, o których mowa 
w § 1 ”olegać będą na: 

1) budowie okoJo 2420 m ulic i o`wietleniu 
ulic na odcinku okoJo 2330 m; 

2) budowie okoJo 2330 m sieci wodociągowej  
i kanalizacji rozdzielczej; 

3) odszkodowaniu za grunty nabyte pod drogi 

gminne o ”owierzchni okoJo 25280 m2. 

 

§ 3Ł1. Szacunkowy koszt wykonania elemen-

tów wymienionych w § 2 wyniesie: 

1) budowa ulic ｦ okoJo 3Ł471Ł700,00 zJ; 
2) o`wietlenie ulic ｦ okoJo 190Ł400,00 zJ; 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ｦ 

okoJo 1Ł959Ł500,00 zJ; 
4) odszkodowania za grunty nabyte pod drogi 

gminne ｦ okoJo 1Ł264Ł000,00 zJŁ 
2Ł Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen 

materiaJów i usJug obowiązujących w czasie reali-
zacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze prze-

targu publicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana 

z dochodów wJasnych gminy bądu innych uródeJ 
finansowania przewidzianych przepisami o finan-

sach publicznych. 
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