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UCHWAIA NR XXXVIIł438/09 

 RAŚŹ MIASTA KĘŚźIśRźYN - KOtLś 

 z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn ｦ Koule,  
w rejonie ulicy Wróblewskiego (byJe warsztaty szkolne) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413)) oraz po stwierdzeniu zgodno-

`ci ”lanu miejscowego z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Kędzierzyn ｦ Koule, uchwalone-

go uchwaJą Nr XXIXł346ł2000 Rady Miasta Kę-
dzierzyn ｦ Koule z dnia 28 wrze`nia 2000 rŁ, Rada 

Miasta Kędzierzyn ｦ Koule uchwala: miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kę-
dzierzyn ｦ Koule, w rejonie ulicy Wróblewskiego 
(byJe warsztaty szkolne)Ł  

 

RozdziaJ 1  
Przepisy ogólne 

 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany w dalszej czę`ci niniejszej 
uchwaJy ｭ”lanemｬ, obejmuje teren w granicach 
okre`lonych uchwaJą Nr XIIIł142ł07 Rady Miasta 

Kędzierzyn ｦ Koule z dnia 30 sier”nia 2007 r.  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kędzierzyn ｦ Koule, w rejonie ulicy 

Wróblewskiego (byJe warsztaty szkolne)Ł  
 

§ 2Ł Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miasta Kędzierzyn ｦ Koule, której 

tre`ć stanowi czę`ć tekstowa ”lanu i której inte-

gralnymi czę`ciami są od”owiednio rysunek ”lanu 
oraz wymagane rozstrzygnięcia; 

2) ustanowionych odrębnych przepisach ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ustanowione, odrębne ”rze”i-

sy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wydzielone 
na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi nieru-

chomo`ci gruntowe lub ich czę`ci oznaczone sym-

bolem (identyfikującym od”owiednio jednostkę 
”lanistyczną oraz teren);  

4) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć rodzaje form zagos”odarowania, które jako 
jedyne są do”uszczone w danym terenie; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu wydzielo-

nego liniami rozgraniczającymi, które ”owinno do-

minować na danym terenie, w s”osób okre`lony  
w ustaleniach niniejszego planu; 

6) przeznaczeniu uzupeJniającym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne niw ”odsta-

wowe, które wzbogacają lub us”rawniają funkcjo-

nowanie przeznaczenia podstawowego terenu  

w s”osób okre`lony w ustaleniach niniejszego pla-

nu, albo stanowią element zagos”odarowania ko-

nieczny do uwzględnienia, który mowe ws”óJistnieć 
z przeznaczeniem podstawowym;  

7) przestrzeni publicznej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć definicję ”rzestrzeni ”ublicznej zgodnie z artŁ 2, 

pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óun. zm.) na dzieL 
”odjęcia niniejszej uchwaJy, ”onadto nalewy ”rzez 
to rozumieć miejsca w strukturze funkcjonalno ｦ 

”rzestrzennej ogólnodostę”ne jak drogi, ciągi ”ie-

sze, place, itp.;  

8) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć maksymalną warto`ć stosunku 

”owierzchni caJkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istniejących i 

lokalizowanych na danej dziaJce budowlanej do 

”owierzchni caJkowitej dziaJki; 
9) kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć defi-

nicję kondygnacji, zgodnie z § 3 ”kt 16 ŚziaJu I 
roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 rŁ w s”rawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
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usytuowanie (ŚzŁ UŁ Nr 75, ”ozŁ 690 z ”óun. zm.), 

na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy; 
10) kondygnacji nadziemnej ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie 

z § 3 ”kt 17 ŚziaJu I roz”orządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim ”owinny od”owia-

dać budynki i ich usytuowanie (ŚzŁ UŁ Nr 75, ”ozŁ 
690 z ”óun. zm.), na dzieL ”odjęcia niniejszej 
uchwaJy; 

11) wysoko`ci zabudowy ｦ (budynku) nalewy 
”rzez to rozumieć wysoko`ć sJuwącą do okre`lenia 

maksymalnego pionowego wymiaru budynku i liczy 

się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi 
dachu (kalenicy); 

12) linii zabudowy obowiązującej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy 

na dziaJce budowlanej, wrysowaną na rysunku ”la-

nuŁ Linia, do której `ciana frontowa budynku winna 
”rzylegać na caJej dJugo`ci, z do”uszczeniem wy-

sunięcia ”rzed nią, na maksymalnie 1,80 m, wyku-

szy, ganków wej`ciowych, schodów zewnętrz-
nych, balkonów oraz cofnięcia czę`ci elewacji fron-

towej, do 50% na dJugo`ci frontu elewacji Jącznie; 
13) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”owierzchnię ”oziomego rzutu bryJy budyn-

ku (”o zewnętrznym obrysie ”rzegród zewnętrz-
nych), który nie uwzględnia balkonów, oka”ów, 
gzymsów oraz innych elementów wystających ”oza 
obrys budynku, przy czym powierzchnię zabudowy 
dziaJki obliczamy jako sumę ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków Jącznie z budynkami gospo-

darczymi i garawami wystę”ującymi w obrysie 
dziaJki; 

14) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć definicję ”owierzchni biologicznie 

czynnej, zgodnie z § 3, ”kt 22, ŚziaJu I, rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w s”rawie warunków technicznych, jakim 
powinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie 
(ŚzŁ UŁ Nr 75, ”ozŁ 690 z ”óun. zm.), na dzieL ”od-

jęcia niniejszej uchwaJy;  
15) wysokich wymaganiach architektonicznych 

ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obowiązek ksztaJtowa-

nia budynków i budowli w s”osób wyrówniający się 
oraz odznaczający się wysokim ”oziomem este-

tycznym rozwiązaL architektonicznych; 
16) elewacji szczytowej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć elewację w ”Jaszczyznach ”rosto”adJych do 
kalenicy; 

17) rzemio`le nieuciąwliwym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć, która na ”odstawie prze”isów 
odrębnych nie jest zaliczana do ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 

których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko jest wymagane, w tym: 

a) usJugowym ｦ wszelkie czynno`ci `wiadczone 
w ramach samodzielnej dziaJalno`ci gos”odarczej 

lub innych ”rzedsiębiorstw o ”odobnym charakte-

rze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz 

ludno`ci, nie tworzące nowych dóbr materialnych, 
”onadto usJugi `wiadczone w wykonywaniu wol-

nych zawodów, 
b) produkcyjnym ｦ samodzielna dziaJalno`ć go-

s”odarcza lub innych ”rzedsiębiorstw o podobnym 

charakterze, na niewielką skalę, ”rowadzona w 
warsztatach, pracowniach itp.; 

18) paliwie ekologicznym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć niekonwencjonalne uródJa energii odnawial-

nej, energię elektryczną, gaz, olej o”aJowy, węgiel 
o zawarto`ci siarki ”alnej w ”aliwie do 0,3%;  

19) produkcji rolnej obejmującej warzywnictwo, 
kwiaciarstwo, szkóJkarstwo ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć dziaJy ogrodnictwa od”owiednio: 
a) warzywnictwo, obejmujące ”rodukcję warzyw 

w gruncie, w tunelach foliowych lub ”od szkJem 
oraz materiaJu do rozmnawania,  

b) kwiaciarstwo, obejmujące u”rawę, ”rodukcję 
ro`lin ozdobnych, 

c) szkóJkarstwo, obejmujące ”rodukcję sadzo-

nek drzew, krzewów i innych ro`lin, bez mowliwo`ci 
upraw wszelkiego rodzaju grzybów jadalnych i ich 
grzybni; 

20)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
s”orządzenie ra”ortu jest wymagane oraz ”rzed-

sięwzięć, dla których s”orządzenie ra”ortu mowe 
być wymagane za wyjątkiem: drogi ”ublicznej 

oznaczonej symbolem N1KŚŚ, kanaJu zbiorczego 
`cieków bytowych - nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzedsięwzięcia okre`lone w obowiązujących ”rze-

”isach, na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy. 

 

§ 3Ł1Ł Plan skJada się z tekstu ”lanu, który sta-

nowi tre`ć niniejszej uchwaJy oraz nastę”ujących 

zaJączników, stanowiących jej integralną czę`ć: 
1) rysunku ”lanu, będącego zaJącznikiem gra-

ficznym nr 1 do niniejszej uchwaJy, którego ustale-

nia graficzne zostaJy ”rzedstawione na aktualnej 
mapie zasadniczej w skali 1:1000, oraz który za-

wiera wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Kędzie-

rzyn ｦ Koule w skali 1:25 000, z oznaczeniem gra-

nic obszaru objętego ”lanem; 
2) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kędzierzyn ｦ 

Koule o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych 

do niniejszego ”lanu w trakcie wyJowenia do ”u-

blicznego wglądu, za”isanego w formie tekstowej, 

stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kędzierzyn ｦ 

Koule o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, zapisanego w formie tekstowej sta-

nowiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
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2. Przedmiot ”lanu stanowią ustalenia wyrawone 
w postaci: 

1) obowiązujących ustaleL tekstowych stano-

wiących: 
a) ”rze”isy ogólne ｦ       RozdziaJ 1, 
b) ”rze”isy szczegóJowe w zakresie: 
ｦ ”rzeznaczenia terenów ｦ      RozdziaJ 2, 
ｦ ”arametrów i wskauników ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenów, w tym 
gabarytów obiektów i wskauników intensywno`ci 
zabudowy ｦ         RozdziaJ 3, 

ｦ zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego ｦ        RozdziaJ 4, 
ｦ zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego ｦ        RozdziaJ 5, 
ｦ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ  

    RozdziaJ 6, 
ｦ wymagaL, wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych ｦ      RozdziaJ 7, 
ｦ szczególnych warunków zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy oraz sposobu zagospodarowania 

terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi ｦ 

    RozdziaJ 8, 
ｦ szczegóJowych zasad i warunków scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ”odziaJu nieruchomo-

`ci ｦ          RozdziaJ 9, 
ｦ zasad modernizacji, rozbudowy, budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej ｦ  

       RozdziaJ 10, 
ｦ stawek ”rocentowych, na ”odstawie których 

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

ustawy ｦ       RozdziaJ 11, 
c) ”rze”isy koLcowe ｦ     RozdziaJ 12, 
2) obowiązujących ustaleL graficznych na ry-

sunku ”lanu, okre`lających: 
a) granice obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania,  

c) symbol literowy ｭNｬ identyfikujący jednostkę 
”lanistyczną SJawięcice, w obrębie której znajduje 
się obszar objęty ”lanem, 

d) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi: 
 

 -  tereny zabudowy mieszkaniowej i usJug (usta-

lonych dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej): 

 MWU - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usJug, 
 MN -  teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

- teren uwytkowany rolniczo: 
 RU -  teren ”rodukcji rolnej obejmującej 

warzywnictwo, kwiaciarstwo, 

szkóJkarstwo; hodowla zwierząt 
obejmująca stadninę koni;  

- tereny zieleni: 

 ZP - teren zieleni urządzonej (”ark), 
 ZNN - teren zieleni nieurządzonej, 

- teren urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej: 

 ITK - teren urządzeL i sieci kanalizacyj-

nych (lokalna ”rze”om”ownia `cie-

ków bytowych), 

 tereny komunikacji: 

 KDD - teren drogi publicznej klasy dojaz-

dowa, 

 KS -  teren czasowych miejsc postojo-

wych, 

e) oznaczenie obiektów o warto`ciach zabytko-

wych, ”odlegających ochronie na mocy ustaleL 
planu (budynku mieszkalnego o adresie Wróblew-

skiego 17 oraz budynku byJej stajni), 
f) oznaczenie zasięgów wydzielonych w ramach 

obszaru objętego ”lanem stref, ”odlegających 
ochronie, w tym na mocy ”rze”isów odrębnych lub 
mających w”Jyw na rozwiązania funkcjonalno ｦ 

”rzestrzenne, w których mieszczą się: 
– strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej ｭAｬ, 

obejmująca w czę`ci obszar objęty ”lanem, 
– strefa ochrony obszarów o cennych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, obejmująca w 

czę`ci obszar objęty ”lanem, 
– strefa potencjonalnego ryzyka powodzi wywo-

Janego wodami rzeki KJodnicy w wyniku awarii 

urządzeL KanaJu Gliwickiego (wyznaczająca granice 
terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi), 
oznaczona symbolem ZZ, 

g) linie zabudowy obowiązująceŁ 
3. Rysunek ”lanu obok ustaleL graficznych,  

o których mowa w ustę”ie 2 punkcie 2, zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 
1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) istniejące sieci infrastruktury technicznej: 

a) wodociąg, 
b) kanalizacja sanitarna, 

c) linia kablowa elektroenergetyczna niskiego 

na”ięcia, 
d) gazociąg, 
e) cie”Jociąg;  
3) fragment obszaru objętego ”rawną ochroną 

`rodowiska kulturowego na mocy ”rze”isów odręb-

nych ｦ ruina ”aJacu i ”ark krajobrazowy w SJawięci-

cach, w”isany do rejestru zabytków ”od nr 832ł64, 
stanowiący w czę`ci obszar objęty ”lanem; 

4) obiekt objęty ”rawną ochroną `rodowiska 
”rzyrodniczego na mocy ”rze”isów odrębnych ｦ 

dąb szy”uJkowy ｦ pomnik przyrody ustanowiony 

”rzez Radę Miasta Kędzierzyn ｦ Koule; 
5) fragment obszaru wysokiej ochrony (OWO) 

GJównego źbiornika Wód Podziemnych (Nr 332 

Subniecka KędzierzyLsko ｦ GJubczycka), obejmują-
cy w caJo`ci obszar objęty ”lanem; 

6) oznaczenie istniejącej tablicy ”amiątkowej, 
stanowiącej dobro kultury ws”óJczesnej; 

7) zalecany ”odziaJ terenu oznaczonego symbo-

lem 1MN na dziaJki budowlane; 
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8) strefa potencjalnego ryzyka powodzi wywo-

Janego wodami rzeki KJodnicy w wyniku awarii 

urządzeL KanaJu Gliwickiego ”oza granicami o”ra-

cowania planu. 

4. Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym ”lanem w formie ustaleL tekstowych: 
1) s”osobów zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów ｦ terenów górniczych 

oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ na 

obszarze objętym niniejszym ”lanem nie wystę”ują 
tereny lub obiekty ”odlegające ochronie, ustalone na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów - tereny górnicze 
oraz zagrowone osuwaniem się mas ziemnych;  

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenu ｦ przed-

miot ustaleL niniejszego ”lanu nie rodzi obowiązku 
okre`lenia ww. ustaleLŁ 

5. Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym ”lanem w formie ustaleL graficznych: 
1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich 

stref ochronnych ｦ na obszarze objętym niniejszym 

”lanem nie wystę”ują;  
2) granic terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych, na ”odstawie odrębnych 

”rze”isów ｦ terenów górniczych oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych ｦ na obszarze obję-
tym niniejszym ”lanem nie wystę”ująŁ 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 4Ł1Ł Wyznacza się tereny wydzielone na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznacza 
symbolami wskazanymi w ustę”ie 2Ł 

2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, okre-

`la się ”rzeznaczenie ”odstawowe i uzu”eJniające, 
zgodnie z podanym w tabeli: 

 

 

L.p. Nr i symbol 

terenu: 

Przeznaczenie podstawo-

we terenu: 

Przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

1 N1MWU zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usJugi  
w zakresie rzemiosJa 

ｦ zabudowa gospodarcza, w tym garawe, 
ｦ czasowe miejsca postojowe dla samochodów, 
ｦ zieleL urządzona, 
ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2 N1MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ｦ zabudowa gospodarcza, w tym garawe, 
ｦ zieleL urządzona, 
ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3 N1RU produkcja rolna obejmują-
ca: warzywnictwo, kwia-

ciarstwo, szkóJkarstwo;  
hodowla zwierząt obejmu-

jąca stadninę koni 

ｦ drogi wewnętrzne, 
ｦ czasowe miejsca postojowe dla samochodów, 
ｦ zieleL urządzona, 
ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4 N1źP ÷ 
N3ZP 

zieleL urządzona (”ark) ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

5 N1ZNN zieleL nieurządzona ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

6 N1ITK urządzenia i sieci kanaliza-

cyjne (lokalna przepom-

”ownia `cieków byto-

wych) 

ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie-

zbędne dla funkcjonowania ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego terenu. 

7 N1KDD droga publiczna klasy 

dojazdowa 

ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

ｦ zieleL urządzonaŁ 

8 N1KS czasowe miejsca posto-

jowe 

ｦ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

ｦ zieleL urządzonaŁ 
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RozdziaJ 3 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty 

obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

 

§ 5. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJug 
w zakresie rzemiosJa, wydzielonego na rysunku 
”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-

bolem N1MWU ustala się: 
1) zachowanie istniejących obiektów (budynku 

mieszkalnego, stanowiącego obiekt o warto`ciach 
zabytkowych oraz budynku gospodarczego), z mow-
liwo`cią ”rzebudowy, (z zastrzeweniem regulacji 
ustalonych dla obszaru objętego strefą ochrony 

konserwatorskiej ｭAｬ, okre`lonych w § 13) oraz 
rozbudowy budynku gospodarczego;  

2) ”rzebudowę oraz rozbudowę budynku gospo-

darczego na zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zagos”o-

darowania terenu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy (liczonej Jącz-

nie z budynkiem mieszkalnym), do powierzchni 

terenu nie więcej niw 30%, 
ｦ ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 

30%, 

ｦ ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych nalewy 
okre`lić indywidualnie dla istniejącego i zamierzo-

nego s”osobu uwytkowania, 
b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

ｦ wysoko`ć zabudowy nie więcej niw 2 kondy-

gnacje nadziemne, (”od warunkiem, we ostatnia 

stanowi ”oddasze uwytkowe) i nie wywsza niw 9 m; 
ｦ geometria dachu: dach dwuspadowy o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci ｦ kąt nachyle-

nia ”oJaci od 30º do 45º, 

ｦ do”uszcza się stosowanie okien w ”oJaci da-

chowej, lukarn; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie więk-

szy niw 0,6; 
4) do”uszcza się zmianę funkcji budynku gos”o-

darczego na funkcję usJugową, zgodnie z przezna-

czeniem podstawowym terenu. 

 

§ 6. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wy-

dzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego symbolem N1MN ustala się  
(z zastrzeweniem regulacji ustalonych dla obszaru 
objętego strefą ochrony konserwatorskiej ｭAｬ, 
okre`lonych w § 13): 

1) zachowanie istniejącego budynku mieszkalne-

go z mowliwo`cią ”rzebudowy i rozbudowy, w”ro-

wadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej;  

2) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkanio-

wej ”rzy uwzględnieniu linii zabudowy obowiązują-
cej, zgodnie ze wskazaniami rysunku planu; 

3) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy, wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej 

na zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zagospo-

darowania terenu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 40%, 

ｦ ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
40%, 

ｦ nalewy za”ewnić nie mniej niw 1 miejsce ”osto-

jowe w granicach dziaJki, 
b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy: 

ｦ usytuowanie na dziaJce: 
 budynek mieszkalny nalewy sytuować elewacją 

frontową od strony drogi ”ublicznej oznaczonej 

symbolem N1KŚŚ (”owywszy warunek dotyczy 
budynków sytuowanych w ”ierwszej oraz drugiej 
linii zabudowy obowiązującej, wyznaczonej dla 
budynków mieszkalnych), 

 dla budynku mieszkalnego nalewy ”rzyjąć jako 
elewację frontową elewację szczytową, 

 garawe wolnostojące nalewy sytuować na dziaJ-
ce budowlanej w drugiej linii zabudowy, 

ｦ wysoko`ć zabudowy: 
 mieszkaniowej nie więcej niw 2 kondygnacje 

nadziemne, ”od warunkiem, we druga kondygnacja 

stanowi ”oddasze uwytkowe i nie wywsza niw 9 m, 
 wysoko`ć oka”u nie wywsza niw 4,5 m nad ”o-

ziomem terenu, 

 wysoko`ć zabudowy gos”odarczej, garawy 
wolnostojących nie więcej niw 1 kondygnacja nad-

ziemna, 

ｦ geometria dachu: stosowanie dachów dwu-

spadowych o symetrycznych kątach nachylenia 

”oJaci, kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej 
w przedziale od 30º do 45º, kąt nachylenia dla za-

budowy gos”odarczej i garawy wolnostojących 
identyczny jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

ｦ do”uszcza się stosowanie okien w ”oJaci da-

chowej, lukarn, naczóJków, 
ｦ do”uszcza się stosowanie dachów o ”rosto-

”adJym ukJadzie kalenic, 
ｦ do”uszcza się sytuowanie garawu lub garawy  

w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrębny 
budynek realizowany Jącznie z budynkiem miesz-

kalnym w pierwszej linii zabudowy, z zastrzewe-

niem, iw muszą stanowić jedno`ć wizualną ”od 
względem koloru, kom”ozycji i detalu elewacji. 

 

§ 7. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla produkcji, rolnej obejmującej warzywnictwo, 

kwiaciarstwo, szkóJkarstwo; hodowlę zwierząt 
obejmującą stadninę koni, wydzielonego na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-

bolem N1RU ustala się:  
1) zachowanie budynku byJej stajni, (stanowią-

cego obiekt o warto`ciach zabytkowych), z mowli-
wo`cią ”rzebudowy i remontu (z zastrzeweniem 
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regulacji ustalonych dla obszaru objętego strefą 
ochrony konserwatorskiej ｭAｬ, okre`lonych w § 13); 

2) zachowanie ”arametru budynku byJych warsz-
tatów w zakresie ”owierzchni zabudowy, (z do”usz-
czeniem wzrostu o co najwywej 10%), z mowliwo`cią 
przebudowy i remontu; 

3) przebudowę i remont istniejącej zabudowy na 
zasadach: 

a) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zagos”o-

darowania terenu: 

ｦ wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku 
do ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 25%, 

ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
25%, 

ｦ ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych nalewy 
okre`lić indywidualnie dla zamierzonego s”osobu 

uwytkowania, w tym zgodnie z zasadą: na stu za-

trudnionych, w ramach ”rowadzonej dziaJalno`ci 
gos”odarczej obejmującej ”rodukcję rolną, o której 
mowa w niniejszym paragrafie (”rzyjętej jako jed-

nostka odniesienia), nie mniej niw 25 miejsc ”osto-

jowych, 

 b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy (budynku byJych warsztatów), 
ｦ wysoko`ć nie więcej niw 1 kondygnacja nad-

ziemna i nie wywsza niw 7 m, 
ｦ geometria dachu ｦ stosowanie dachów dwu-

s”adowych, o kącie nachylenia ”oJaci dachu w 

przedziale od 15º do 30º; 

4) do”uszcza się wymianę kubatury budynku by-

Jych warsztatów; 
5) zakaz lokalizacji innych rodzajów ”rodukcji 

rolnej niw wymienione w ramach ”rzeznaczenia 
podstawowego oraz innej hodowli zwierząt niw 
stadnina koni. 

 

§ 8Ł1Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami N1źP÷ N3źP ustala się: 
1) zachowanie istniejącego zagos”odarowania 

jako ”arku, z zastrzeweniem zasad ochrony zieleni 

okre`lonych w § 12 ustŁ 7; 
2) wskaunik ksztaJtowania zagos”odarowania te-

renu - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 90%Ł  
2. Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się w”rowadzenie elementów uwytkowych, 

w szczególno`ci lam” o`wietleniowych, Jawek, 
koszy na `mieciŁ 

 

§ 9. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zieleni nie urządzonej, wydzielonego na rysunku 
”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-

bolem N1źNN ustala się: 
1) zachowanie istniejącego zagos”odarowania,  

z zastrzeweniem zasad ochrony zieleni okre`lonych 

w § 12 ustŁ 7; 

2) wskaunik ksztaJtowania zagos”odarowania te-

renu ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 80%Ł 
  

§ 10. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla urządzeL i sieci kanalizacyjnych, wydzie-

lonego na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczonego symbolem N1ITK ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagos”odarowania 
(lokalnej ”rze”om”owni `cieków bytowych), z mow-
liwo`cią ”rzebudowy i rozbudowy; 

2) wskauniki ksztaJtowania zagos”odarowania 
terenu:  

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni 

terenu nie więcej niw 80%, 
b) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 

5%. 

 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego 

 

§ 11.1. Śla obszaru objętego ”lanem ustala się 
zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami 
obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami 

okre`lonymi w ”rze”isach niniejszego ”aragrafuŁ 
2. Realizacja nowej zabudowy, przebudowa, 

rozbudowa, remonty istniejącej zabudowy winna 

uwzględniać warunki i zasady okre`lone w niniej-

szym paragrafie. 

3. Nowo wznoszone budynki jednorodzinne nale-

wy sytuować zgodnie z ustaloną na rysunku ”lanu 
linią zabudowy obowiązującą, z do”uszczeniem: 
”rzesunięcia równolegJego linii zabudowy obowią-
zującej (w stosunku do ustalonej), ”ozwalającego 
zachować ”orządek zabudowyŁ 

4. Rozwiązania architektoniczne budynków no-

wo wznoszonych, istniejących ”rzebudowywanych  

i rozbudowywanych winny uwzględniać szczególne 
wymagania architektoniczne w tym: 

1) kom”ozycja fasady: fasady budynków nowo 

wznoszonych, istniejących ”rzebudowywanych  

i rozbudowywanych winny stanowić jedno`ć wizu-

alną ”od względem ksztaJtu, kom”ozycji i detalu 
elewacji; 

2) rodzaj materiaJów budowlanych stosowanych 
na elewacjach ｦ tradycyjne materiaJy wykoLcze-

niowe w szczególno`ci dachówka, cegJa, kamieL, 
drewno; 

3) kolorystka elewacji, w tym tynku i pokrycia 

dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia, 

b) stosowanie dla ”okryć dachowych barwy o 

wysokim stopniu nasycenia ｦ czerwonej, grafito-

wej; 

4) do”uszcza się dla maJych ”Jaszczyzn stoso-

wanie barw nasyconych; 
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5) kolorystyka detalu architektonicznego i towa-

rzyszącego, w tym balustrad, balkonów, schodów 
zewnętrznych, ”odestów, krat zabez”ieczających  
i rynien dachowych: 

a) stosowanie barw achromatycznych (neutral-

nych): bieli, szaro`ci, czerni, 
b) do”uszcza się stosowanie barw o tym samym 

odcieniu jak na tynku, ale o wywszym stopniu nasy-

cenia lub barwy ”rzyjętej dla ”okrycia dachowego; 
6) dopuszcza się dla obiektów o warto`ciach za-

bytkowych (budynku byJej stajni usytuowanego na 

terenie oznaczonym symbolem N1RU oraz budynku 

mieszkalnego usytuowanego na terenie oznaczo-

nym symbolem N1MWU) stosowanie innych kolo-

rystyk niw okre`lone w ”kt 3, 4 i 5 niniejszego 

ustę”u, wynikających z historycznych uwarunko-

waL; 
7) do”uszcza się stosowanie kolorów zastrzewo-

nych jako identyfikacja firm; 

8) ogrodzenia: zakaz uwywania ”refabrykatów 
betonowych. 

5. źasady dotyczące umieszczania znaków in-

formacji wizualnej (miejskiego systemu informacji 

wizualnej oraz informacji wizualnej w celach rekla-

mowych): 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizo-

wać z charakterem obiektu ”o”rzez starannie do-

brany materiaJ, wJa`ciwe ”ro”orcje i regularną for-

mę; 
2) zakazuje się umieszczania reklam wielkogaba-

rytowych typu billboard;  

3) zakazuje się umieszczania znaków informacji 
wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej i kaleni-

cy; 

 

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego 

 

§ 12Ł1Ł Śla obszaru objętego ”lanem w zakresie 
lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko ｦ w rozumieniu ustano-

wionych, odrębnych ”rze”isów ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 

s”orządzenie ra”ortu jest wymagane oraz ”rzed-

sięwzięć dla których s”orządzenie ra”ortu mowe 
być wymagane za wyjątkiem: drogi ”ublicznej 
oznaczonej symbolem N1KŚŚ, kanaJu zbiorczego 
`cieków bytowych;  

2) zakaz lokalizacji inwestycji mogących zanie-

czy`cić wody ”odziemneŁ 
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem ｦ nakazuje się stosowanie instalacji 

opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw. 

3. Nakazuje się dla terenu oznaczonego symbo-

lem N1RU: 

1) hermetyzację ”rocesów technologicznych, 
ograniczających emisję zanieczyszczeL; 

2) ograniczenie uciąwliwo`ci, w tym odorowej 
wynikającej z ”lanowanej funkcji, do granic terenu 

N1RU. 

4. W zakresie ochrony ”rzed haJasem ｦ zakazuje 

się lokalizacji funkcji będących uródJem haJasu, 

”rzekraczającego do”uszczalne ”oziomy haJasu  
w `rodowisku (okre`lone wskaunikami) dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszka-

niowej i usJugŁ 
5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ｦ masy 

ziemne stanowiące grunt rodzimy winny być skJa-

dowane w związku z realizacją inwestycji i ”onow-

nie wykorzystane do rozplantowania, w tym mogą 
być wykorzystane dla ”otrzeb niwelacji terenu lub 
realizacji elementów zagos”odarowania terenu. 

6. W zakresie ochrony wód ”rzed zanieczysz-

czeniem: 

1) nakazuje się na eta”ie ”rzygotowania inwe-

stycji na terenie oznaczonym symbolem N1RU 

obowiązek s”orządzenia bilansu od”adów (okre`le-

nia zasad gospodarki odpadami); 

2) nakazuje się instalowanie urządzeL oczyszcza-

jących wody o”adowe i rozto”owe tjŁ se”aratorów 
i osadników na terenach oznaczonym symbolem 
N1RU i N1MWU, w sytuacji kiedy zaistnieje nie-

bez”ieczeLstwo zanieczyszczenia wód o”adowych 
substancjami ropopochodnymi lub innymi substan-

cjami toksycznymi. 

7. W zakresie ochrony terenów zieleni oraz wa-

lorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych: 
1) nakazuje się ochronę i utrzymanie lokalnych 

warto`ci krajobrazu oraz zieleni wzdJuw rzeki KJod-

nica, stanowiących strefę ochrony obszarów  
o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazo-

wych (o zasięgu ustalonym na rysunku ”lanu); 
2) nakazuje się utrzymanie istniejących terenów 

zieleni urządzonej oznaczonej symbolem źP, z do-

”uszczeniem cięć sanitarnych, wycinki zieleni,  

w sytuacji konieczno`ci w”rowadzenia niezbędnych 

rozwiązaL z zakresu ”rzedsięwzięć liniowych od-

powiednio: infrastruktury technicznej, ochrony 

”rzeciw”owodziowej, komunikacji, w”rowadzając 
w kawdym ”rzy”adku obowiązek kom”ensacji przy-

rodniczej, o której mowa w ”rze”isach ochrony 
`rodowiska; 

3) nakazuje się ksztaJtowanie nowej zieleni  
w ramach terenów ”rzeznaczonych dla zabudowy, 

w s”osób niekolidujący z zabudową ｦ wprowadze-

nie nasadzeL zgodnie z siedliskiem ”rzy uwzględ-

nieniu docelowej wysoko`ci i rozJowysto`ci, w 
szczególno`ci na terenie oznaczonym symbolem 
N1RU w”rowadzenie ”asa zieleni (w równych ”ię-
trach) wzdJuw ogrodzenia od strony sąsiedztwa  
z drogą ”ubliczną (N1KŚŚ) oraz terenem zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usJug (N1MWU); 

4) nakazuje się zachowanie i ochronę trzech dę-
bów szy”uJkowych, usytuowanych w liniach roz-

graniczających teren drogi ”ublicznej klasy dojaz-

dowa, oznaczonej symbolem N1KDD, z których 
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niwej wymieniony (oznaczony na rysunku ”lanu) 
stanowi pomnik przyrody ustanowiony ”rzez Radę 
Miasta Kędzierzyn ｦ Koule: 

 

L.p. Rodzaj: Adres: Opis obiektu: 

1 Śąb  
szypuJkowy 

Kędzierzyn ｦ 

Koule, osiedle 

SJawięcice, ul. 

Wróblewskiego, 

na lewym po-

boczu drogi 

przy fermie 

drobiu 

wiek ｦ 360 lat,  

obwód ｦ 586 cm, 

wysoko`ć ｦ 24,5 m 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 
 

§ 13.1. Ustala się strefę `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej w granicach okre`lonych na rysunku 
”lanu i oznacza symbolem ｭAｬŁ 

2. Strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej ｭAｬ 
stanowiąca jednocze`nie fragment obszaru objęte-

go ”rawną ochroną `rodowiska kulturowego na 
mocy ”rze”isów odrębnych ｦ ruiny ”aJacu i parku 

w SJawięcicach (w”isanych do rejestru zabytków 
pod nr 832/64) w szczególno`ci obejmuje: 

1) obiekty o warto`ciach zabytkowych, ”odlega-

jące ochronie na mocy ustaleL ”lanu i oznaczone na 

rysunku planu: 

a) budynek mieszkalny ”rzy ulŁ Wróblewskiego 17, 
b) budynek byJej stajni; 
2) dobro kultury ws”óJczesnej ｦ tablicę ”amiąt-

kową w granicach ogrodzeniaŁ 
3. W strefie `cisJej ochrony konserwatorskiej ｭAｬ 

ustala się: 
1) zachowanie budynku mieszkalnego przy  

ulŁ Wróblewskiego 17, w szczególno`ci jego obrysu 
zewnętrznego, wysoko`ci, istniejącego ukJadu otwo-

rów okiennych i drzwiowych, ganku wej`ciowego 

oraz zadaszonych werand od strony ogrodu ｦ wszel-

kie ”race wymagają ”ozwolenia O”olskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków; 
2) zachowanie budynku byJej stajni, w szczegól-

no`ci jego obrysu zewnętrznego, wysoko`ci, ksztaJ-
tu i s”adków dachu (dwus”adowego, symetrycz-

nego z naczóJkami) ｦ wszelkie prace wymagają 
”ozwolenia O”olskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora źabytków; 
3) zachowanie tablicy ”amiątkowej ｦ wszelkie 

”race wymagają ”ozwolenia O”olskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków; 
4) prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem ar-

cheologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwole-

nia konserwatorskiego na prace archeologiczne. 

4. Przy prowadzeniu prac ziemnych na fragmen-

cie obszaru nieobjętym strefą `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej ｭAｬ (i niestanowiącym fragmentu 

obszaru w”isanego do rejestru zabytków ｦ ruiny 

”aJacu i ”arku w SJawięcicach), w przypadku natra-

fienia na ”ozostaJo`ci archeologiczne ｦ wymóg 
”rze”rowadzenia ratowniczych badaL archeologicz-

nych w celu udokumentowania znalezisk, po 

uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskie-

go na prace archeologiczne. 

 

RozdziaJ 7 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych 

 

§ 14. Dla przestrzeni publicznych ustala się: 
1) obowiązek za”ewnienia dostę”no`ci osobom 

nie”eJnos”rawnym; 
2) elementy uwytkowe, w szczególno`ci lam”y 

o`wietleniowe, sJu”y ogJoszeniowe, Jawki, kosze 

na `mieci, elementy zagos”odarowania terenu,  
w tym chodniki muszą mieć ujednolicony charakter, 
z zastrzeweniem, iw w strefie `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej ｭAｬ wymagają uzgodnienia z O”ol-

skim Wojewódzkim Konserwatorem źabytkówŁ 
 

RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zaka-

zu zabudowy oraz sposób zagospodarowania tere-

nu narawonego na niebezpieczeLstwo powodzi  

 

§ 15.1. Śla terenów z ”odstawowym ”rzezna-

czeniem dla zieleni urządzonej oznaczonych symbo-

lami N1źP÷N3źP, zieleni nieurządzonej oznaczonej 

symbolem N1źNN ustala się zakaz zabudowyŁ 
2. Ustala się strefę ”otencjalnego ryzyka ”owo-

dzi wywoJanego wodami rzeki KJodnicy w wyniku 

awarii urządzeL KanaJu Gliwickiego, wyznaczającą 
granice terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi, okre`lone na rysunku ”lanu i oznacza 
symbolem ZZ. 

3. Śla terenu narawonego na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi ustala się: 

1) utrzymanie i utrwalenie przeznaczenia pod-

stawowego ｦ istniejącej zieleni, z zastrzeweniem 

pkt 2; 

2) realizację ”rzedsięwzięć z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej; 

3) zakaz skJadania gruzu i innych od”adówŁ 
 

RozdziaJ 9 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podzia-

Ju nieruchomo`ci oraz podziaJu nieruchomo`ci 
 

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

N1MN ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu na dziaJki budowlane, zgodnie z ustanowio-

nymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym 

zakresie: 

1) ”odziaJ nieruchomo`ci winien uwzględniać 
zasadę dostę”no`ci komunikacyjnej do drogi ”u-

blicznej i uzbrojenia w infrastrukturę techniczną; 
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2) ”odziaJ nieruchomo`ci winien s”eJniać warun-

ki (z zastrzeweniem ustŁ 2): 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy 

wolnostojącej 700 m2, 

b) szeroko`ć frontu dziaJki dla zabudowy wolno-

stojącej nie mniej niw 18 mŁ  
2. W sytuacji ”odziaJu nieruchomo`ci na dziaJki 

budowlane do”uszcza się odstę”stwo od warun-

ków wskazanych w ustŁ 1 pkt 2 w odniesieniu do 

skrajnych dziaJek, wyodrębnionych w wyniku ta-

kiego ”odziaJu, jeweli ”ozostaJe dziaJki s”eJniają te 
warunki. 

 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 17.1Ł Śla obszaru objętego ”lanem ukJad ko-

munikacyjny okre`la się zgodnie z ”rzeznaczeniem 

”odstawowym oraz klasyfikacją dróg i ”arametrami 
ustanowionymi w niniejszym rozdziale. 

2. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonego na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nego symbolem N1KŚŚ, stanowiącej fragment 
drogi gminnej klasy dojazdowa (ulŁ Wróblewskiego) 

ustala się: 
1) utrzymanie drogi, jej przebudowę jako ciągu 

jednojezdniowego; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 
mniej niw 10 m ”rzy osiowym ”rzebiegu drogi,  
z zastrzeweniem odstą”ienia od osiowego ”rzebiegu 
drogi na odcinku usytuowania trzech dębów,  
w tym ”omnika ”rzyrody, o którym mowa w § 12 
ust. 7; 

3) szeroko`ć jezdni z dwoma ”asami ruchu nie 
mniej niw 4,5 m; 

4) do”uszcza się stosowanie metod inwynierii ru-

chu w celu ”o”rawy bez”ieczeLstwa oraz us”oko-

jenia ruchu (w tym ”rogów s”owalniających)Ł 
3. Dla terenu czasowych miejsc postojowych, 

wydzielonego na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonego symbolem N1KS, ustala się 
realizacje czasowych miejsc postojowych. 

 

§ 18Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
N1MWU; N1MN; N1RU ustala się zao”atrzenie  

w wodę oraz uzbrojenie w sieci i urządzenia wodo-

ciągowe, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na 
nastę”ujących zasadach: 

1) zao”atrzenie w wodę ”o”rzez miejską sieć 
wodociągową zasilaną z źakJadu Uzdatniania Wody 
w SJawięcicach, docelowo z źakJadu Uzdatniania 
Wody Kędzierzyn;  

2) utrzymanie istniejącej sieci i urządzeL wodo-

ciągowych, do”uszczając ich ”rzebudowę i remont 

oraz budowę nowych sieci i urządzeL wodociągo-

wych. 

 

§ 19Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się 
uzbrojenie terenów w instalacje kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, odręb-

nymi ”rze”isami obowiązującymi w tym zakresie, 
na nastę”ujących zasadach: 

1) utrzymanie z dopuszczeniem przebudowy ist-

niejących instalacji kanalizacji sanitarnej, budowę 
nowych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej; 

2) od”rowadzanie i oczyszczanie `cieków byto-

wo - gos”odarczych oraz ”rzesyJanie `cieków 
deszczowych poprzez odpowiednio: 

a) ”rzesyJanie `cieków bytowo - gospodarczych 

z terenów oznaczonych symbolami N1MWU; 
N1MN i N1RU do istniejącej ”rze”om”owni `cie-

ków usytuowanej na terenie oznaczonym symbo-

lem 1ITK, a nastę”nie ”o”rzez gJówną ”rze”om-

”ownię ”rzy ulŁ Kocha, kolektorem sanitarnym do 
oczyszczalni `cieków źakJadów Chemicznych ｭBla-

chowniaｬ, docelowo do oczyszczalni `cieków  

w Kędzierzynie ”rzy ulŁ Gliwickiej, 
b) od”rowadzenie `cieków deszczowych (wód 

o”adowych) ”o”rzez kanaJy deszczowe do odbior-

ników, z zastrzeweniem instalowania urządzeL ”od-

czyszczających dla `cieków odprowadzanych  

z terenu oznaczonego symbolem N1RU, w sytuacji, 

kiedy zaistnieje niebezpieczeLstwo zanieczyszcze-

nia wód o”adowych substancjami ro”o”ochodnymi 
lub innymi substancjami toksycznymi; 

3) do”uszcza się na terenie oznaczonym symbo-

lem N1MN realizację ”rzydomowych oczyszczalni 

`cieków bytowo - gospodarczych; 

4) zakaz w”rowadzania `cieków sanitarnych 

oraz związanych z ”rodukcją rolną i hodowlaną 
zwierząt na terenie oznaczonym symbolem N1RU, 
bez”o`rednio do gruntu i do wód ”owierzchnio-

wych. 

 

§ 20Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
N1MWU; N1MN, N1RU ustala się zao”atrzenie  
w gaz ziemny i uzbrojenie w sieć gazową, zgodnie 
z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązu-

jącymi w tym zakresie, na nastę”ujących zasadach: 
do”rowadzenie gazu ziemnego ”o”rzez sieć gazową 
`redniego ci`nieniaŁ 

 

§ 21Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
N1MWU; N1MN; N1RU dopuszcza się zao”atrzenie 

w energię cie”lną w o”arciu o co najmniej jedno  
z zasileL (stanowiących ”aliwo ekologiczne): 

1) energią elektroenergetyczną, zgodnie z zasa-

dami ustalonymi w § 22; 
2) gazem ziemnym, zgodnie z zasadami okre`lo-

nymi w § 20; 
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3) niekonwencjonalnym uródJem energii odna-

wialnej, w tym w szczególno`ci energii sJonecznej 

”o”rzez baterie sJoneczne; 
4) węglem o zawarto`ci siarki palnej w paliwie 

do 0,3 %; 

z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 
2. W sytuacji zao”atrzenia w energię cie”lną  

z kotJowni źakJadów Azotowych ｭKędzierzynｬ te-

renu oznaczonego symbolem N1RU utrzymanie 

istniejącej sieci cie”Jowniczej, z do”uszczeniem jej 
przebudowy. 

 

§ 22Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się 
uzbrojenie terenów w sieć kablową elektroenerge-

tyczną, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze-

pisami obowiązującymi w tym zakresie, na nastę”u-

jących zasadach: 
1) zasilanie z lokalnej stacji 110 kVłSN (gJówne-

go punktu zasilania), zlokalizowanej poza granicami 

obszaru objętego ”lanem; 
2) utrzymanie istniejącej kablowej sieci elektro-

energetycznej 15 kV, dopuszczając jej ”rzebudowę 
i remont oraz budowę nowych kablowych sieci 
elektroenergetycznych. 

 

§ 23Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się 
uzbrojenie terenów w ”odziemną sieć telekomuni-

kacyjną zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze-

”isami obowiązującymi w tym zakresie, na nastę”u-

jących zasadach: utrzymanie istniejących sieci tele-

komunikacyjnych, do”uszczając jej ”rzebudowę  
i remont oraz budowę nowych sieciŁ 

 

§ 24Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
N1MWU; N1MN; N1RU ustala się gos”odarkę od-

”adami na nastę”ujących zasadach: 

1) usuwanie od”adów komunalnych zgodnie z re-

gulacjami obowiązującymi w mie`cie; 
2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi w ma-

Jych ilo`ciach związana z ”rodukcją rolną oraz ho-

dowlą zwierząt, na terenie oznaczonym symbolem 

N1RU, winna być ”rowadzona zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w 
tym zakresie; 

3) zapewnienie na terenach oznaczonych symbo-

lami N1MWU, N1RU oraz dziaJkach budowlanych 

wydzielonych w ramach terenu oznaczonego sym-

bolem N1MN miejsc do selektywnego gromadzenia 

od”adów komunalnych; 

4) miejsca do gromadzenia od”adów winny być 
osJonięte murem o wysoko`ci co najmniej 1,5 m  

i oddzielone pasem zieleni. 

 

§ 25.1. Sieci infrastruktury technicznej w obsza-

rze objętym ”lanem winny być prowadzone w pasie 

drogowym drogi publicznej oznaczonej symbolem 

N1KDD, z dopuszczeniem ich prowadzenia poza 

pasem drogowym, w przypadku braku technicznej 

mowliwo`ci ”rowadzenia ich w tymwe ”asieŁ 
2.  W obszarze objętym ”lanem obowiązują 

okre`lone ”rze”isami odrębnymi i normami branwo-

wymi ograniczenia w uwytkowaniu terenów ”rzyle-

gJych do istniejących i ”rojektowanych sieci infra-

struktury technicznej. 

3.  W obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
zmianę ”rzebiegów i ”arametrów istniejących sieci 
infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to 

struktury danej sieci, nie ”ogarsza warunków ob-

sJugi i nie narusza interesów osób trzecichŁ 
 

RozdziaJ 11 

Stawki procentowe, na podstawie których usta-

la się opJatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 usta-

wy 

 

§ 26Ł Ustala się stawki ”rocentowe (okre`lone 
w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci) sJuwące naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
(”rzy uwzględnieniu ”rzeznaczenia ”odstawowego 
terenów objętych ”lanem), o”isane w ”oniwszej 

tabeli: 

 

 Symbol terenu: Przeznaczenie podstawowe terenu: Stawka pro-

centowa: 

MWU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usJugi w zakresie rze-

miosJa 

25% 

MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 25% 

 RU ”rodukcja rolna obejmująca warzywnictwo, kwiaciarstwo, szkóJ-
karstwo; hodowla zwierząt obejmująca stadninę koni;  

25% 

ITK urządzenia i sieci kanalizacyjne 10% 

ZP zieleL urządzona (”ark) 10% 

ZNN zieleL nie urządzona 10% 

KDD droga publiczna klasy dojazdowa 5% 

KS czasowe miejsca postojowe 5% 
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RozdziaJ 12 

Przepisy koLcowe  
 

§ 27Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ  
 

§ 28Ł UchwaJę ”owierza się do wykonania Pre-

zydentowi Miasta Kędzierzyn - KouleŁ 
 

§ 29Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach 
od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

Grzegorz Chudomięt 
 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIIł438ł09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do niniejszego planu w trakcie 

wyJowenia do ”ublicznego wglądu 

 

 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego Gminy Kędzierzyn ｦ Koule  
w rejonie ulicy Wróblewskiego (byJe warsztaty 
szkolne), w trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglą-
du nie zgJoszono wadnych uwag, nie zachodziJa 
więc ”otrzeba ich rozpatrywania i podejmowania 

stosownych rozstrzygnięćŁ 

       źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIIł438ł09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Kędzierzyn ｦ Koule  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych Gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

WwŁ rozstrzygnięcia Rady Miasta Kędzierzyn ｦ 

Koule dotyczą nastę”ujących inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy: 

 

rozbudowy i przebudowy infrastruktury tech-

nicznej, w szczególno`ci:  
 

 rozbudowy sieci wodociągowej, 
 rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej, 

 

S”osób finansowania ww. zadaL nastą”i w o”ar-

ciu o obowiązujące ”rze”isy i ”rocedury ”rawne ze 

`rodków wJasnych gminy z ewentualnym wsparciem 

”ozyskanym ze `rodków zewnętrznych, w tym ze 
`rodków z funduszy ”omocowych Unii Europejskiej.  
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