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wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego 

placu zabaw, 

2) zajęcia w”Jywające na rozwój sfery intelek-

tualno ｦ ”oznawczej i korygujące wady ”ostawy, 
3) ”rzygotowanie dzieci do udziaJu w ”rzed-

szkolnych oraz `rodowiskowych konkursach, 
im”rezach artystycznych i okoliczno`ciowych, 

4) zajęcia umowliwiające realizację ”rogramów 
autorskich i innowacji ”oszerzających ”odstawę 
”rogramową wychowania ”rzedszkolnego, 

5) gry i zabawy: 

a) ws”omagające rozwój fizyczny i ”sychofi-
zyczny dziecka, 

b) us”rawniające i korygujące wady wymowy 
dziecka, 

c) rozwijające zainteresowanie dziecka otacza-

jącym go `wiatemŁ 
 

§ 2Ł1Ł źa kawdą zadeklarowaną ”rzez rodzica 
roz”oczętą godzinę korzystania dziecka ze `wiad-

czeL, o których mowa w § 1 ustŁ 2, ustala się 
o”Jatę w wysoko`ci 1,00 zJŁ 

2Ł Miesięczna wysoko`ć o”Jaty za czas realizacji 
od”Jatnych `wiadczeL ustalana jest jako iloczyn: 

stawki godzinowej, o której mowa w ustŁ 1 i zade-

klarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przed-

szkolu ”onad czas okre`lony w § 1 ustŁ 1 oraz 
liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

3Ł O”Jata, o której mowa w ustŁ 2, nie obej-

muje o”Jat za korzystanie z ”osiJków, które ustala 
dyrektor ”rzedszkola zgodnie z odrębnymi ”rze”i-

sami oraz kosztów zajęć dodatkowych ”rowa-

dzonych ”rzez inne niw ”rzedszkole ”odmiotyŁ 
 

§ 3Ł O”Jaty uiszcza się do 15 dnia kawdego 
miesiąca za dany miesiącŁ 

 

§ 4Ł1Ł W ”rzy”adku nieobecno`ci dziecka  

w ”rzedszkolu o”Jata, o której mowa w § 2, ”od-

lega zwrotowi. 

2Ł O”Jata, o której mowa w § 2, ”odlega 
zwrotowi za kawdy dzieL nieobecno`ci dziecka  
w ”rzedszkoluŁ Kwotę zwrotu ustala się w ten 
s”osób, we miesięczną wysoko`ć o”Jaty dzieli się 
przez liczbę dni ”racy ”rzedszkola w danym mie-

siącu i wynik ten mnowy się ”rzez liczbę dni nie-

obecno`ci dziecka w ”rzedszkoluŁ 
3Ł źwrot o”Jaty nastę”uje w formie od”isu od 

nalewno`ci za nastę”ny miesiąc, a w ”rzy”adku 
braku mowliwo`ci dokonania takiego od”isu, na 

wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dokonuje 

się wy”JatyŁ 
 

§ 5Ł źasady korzystania z usJug ”ublicznego 
”rzedszkola oraz zadeklarowaną liczbę godzin 
”obytu dziecka w ”rzedszkolu okre`la umowa 
cywilno”rawna zawarta ”omiędzy dyrektorem 
przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym 

dziecka. 

 

§ 6Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gminy PaczkówŁ 
 

§ 7Ł Traci moc uchwaJa nr XLVIł327ł2010 
Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 maja 2010 r. 

w s”rawie o”Jat za `wiadczenia ”rzedszkoli ”u-

blicznych prowadzonych ”rzez Gminę Paczków 
oraz za ”obyt dzieci w oddziale wJobkowym 
przedszkola publicznego prowadzonego przez 

Gminę PaczkówŁ 
 

§ 8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego z mocą obowią-
zującą od 1 wrze`nia 2011 rŁ 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

ZdzisJaw Kazimierz Michael 
951
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UCHWAIA NR Xł46ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie  

dla wsi Rozmierz 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

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

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

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
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675) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i 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  

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 

159) w związku z uchwaJą Nr XLIIIł373ł10 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 

2010 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz, po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie uchwalo-

nym uchwaJą Nr XXIXł251ł08 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r., 

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co 

nastę”uje: 
 

DźIAI I 
PRźEPISŹ OGÓLNE 

 

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

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Rozmierz, zwany dalej planem. 

2Ł Obszar objęty ”lanem obejmuje zwartą za-

budowę wsi Rozmierz z ”rzylegJymi gruntami 
rolnymi i wynosi okoJo 203,2 ha. 

3Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są:  
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu w skali 

1:1000; 

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 i zasadach finansowania zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 
4Ł źaJączniki nr 2 i 3, o których mowa w ustŁ 3 

nie stanowią ustaleL ”lanuŁ 
 

§ 2Ł1Ł Obowiązującymi oznaczeniami graficz-

nymi zawartymi na rysunku ”lanu są:  
1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linia rozgraniczająca tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania; 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna; 

4) ”rzeznaczenie terenu okre`lone kolorem 
oraz symbolem literowym i numerem wyrównia-

jącym go s”o`ród innych terenów o tym samym 
przeznaczeniu; 

5) granica obszaru zwartej zabudowy wsi; 

6) korytarz ekologiczny; 

7) strefa ochrony konserwatorskiej; 

8) zabytki nieruchome stanowiące dzieJa ar-

chitektury i budownictwa, objęte ochroną na 
podstawie niniejszego planu; 

9) oznaczenia wynikające z ”rze”isów odręb-

nych, w tym:  

a) zabytki nieruchome stanowiące dzieJa ar-

chitektury i budownictwa objęte ochroną na 
”odstawie w”isu do rejestru zabytków, 

b) zabytki archeologiczne objęte ochroną na 
”odstawie w”isu do rejestru zabytków, 

c) strefa ochrony sanitarnej cmentarza, 

d) granica obrębu ewidencyjnego wsi RozmierzŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku ”lanu, nie wyszczególnione w ustŁ 1 

mają charakter informacyjnyŁ 
3Ł Linie rozgraniczające wyznaczają w s”osób 

`cisJy granice terenów o równym ”rzeznaczeniu  
i równych zasadach zagos”odarowania zwanych 
w dalszej czę`ci uchwaJy jednostkami tereno-

wymi.  

 

§ 3Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch 
”oziomach: ogólnym i szczegóJowym, które obo-

wiązują JącznieŁ Ustalenia ogólne obowiązują na 
caJym obszarze objętym ”lanemŁ Ustalenia szcze-

góJowe obowiązują w granicach danej jednostki 
terenowej.  

 

§ 4Ł1Ł Śla ”oszczególnych jednostek tereno-

wych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
ustala się nastę”ujące rodzaje ”rzeznaczenia 
podstawowego:  

1) tereny usJug i zabudowy usJugowej, w tym: 
a) zabudowy usJugowej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem U, 

b) usJug kultury i kultu religijnego, oznaczone 
na rysunku planu symbolem UK, 

c) usJug innych o charakterze ”ublicznym, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UI; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:  

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MW, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami i rzemiosJem, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MNU; 

3) tereny rolnicze, w tym:  

a) zabudowy zagrodowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RM, 

b) o`rodków ”rodukcji rolnej ro`linnej i zwierzę-
cej, oznaczone na rysunku planu symbolem RU, 

c) tereny gruntów rolnych, Jąk i ”astwisk, 
oznaczone na rysunku planu symbolem R, 

d) tereny sadów i ogrodów, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RO, 

e) tereny trwaJych uwytków zielonych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem RZ, 

4) tereny zieleni i wód, w tym:  
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a) teren cmentarza, oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZC, 

b) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZP, 

c) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZI, 

d) tereny `ródlądowych wód ”owierzchnio-

wych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

5) tereny dróg i ulic ”ublicznych, w tym: 
a) tereny dróg i ulic klasy lokalnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem KDL, 

b) tereny dróg i ulic klasy dojazdowej, ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDD, 

c) tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo-jezdnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ; 

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

7) tereny dróg trans”ortu rolnego i le`nego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDR; 

8) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) tereny budowli i urządzeL telekomunikacyj-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolem T, 

b) tereny budowli i urządzeL zao”atrzenia  
w energię elektryczną, oznaczone na rysunku 
planu symbolem E, 

c) tereny budowli i urządzeL związanych  

z od”rowadzeniem `cieków, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem K. 

2Ł Ustala się nastę”ujące rodzaje ”rzeznacze-

nia tymczasowego, które oznacza się symbolem 
literowym ujętym w nawias okrągJy:  

1) (KDR) ｦ tereny dróg trans”ortu rolnego i le-

`negoŁ 
3. Oznaczenia cyfrowe wskazują na kolejny 

numer jednostki terenowej wydzielonej liniami roz-

graniczającymi w ramach danego ”rzeznaczeniaŁ 
 

§ 5Ł1Ł Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznaczają: 

1) budowle rolnicze ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć budowle związane z ”rodukcją rolną i ”rze-

chowalnictwem ”roduktów rolnych, o których 
mowa w ”rze”isach odrębnych; 

2) dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć, której funkcjonowanie nie 
”owoduje ”rzekroczenia standardów emisyjnych 
i standardów jako`ci `rodowiska okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnych oraz która nie jest zali-
czona do ”rzedsięwzięć mogących zawsze zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko lub ”rzedsię-
wzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko, dla których stwierdzono 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko, chyba we ze spo-

rządzonego ra”ortu wynikać będzie brak negatyw-

nego oddziaJywania na sąsiednią zabudowę i `ro-

dowisko; 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię regulacyjną okre`lającą mi-

nimalną odlegJo`ć budynków i budowli od linii roz-

graniczających drogę lub granicy nieruchomo`ci; 
4) ”rzedsięwzięcia celu ”ublicznego ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia budowlane 
realizowane jako cele ”ubliczne o których mowa 
w przepisach odrębnych z zakresu gos”odarki 
nieruchomo`ciami oraz zadania wJasne samorzą-
dów, o których mowa w ustawach ustrojowych; 

5) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzedsięwzięcia, o których mowa w ”rze”isach 

odrębnych z zakresu ochrony `rodowiska mogą-
ce zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
oraz mogące ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko; 

6) ”rze”isy odrębne ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz 
obowiązujące Polskie Normy; 

7) ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć teren wydzielony liniami rozgraniczają-
cymi, będący terenem ogólnodostę”nym, sJuwący 
ogóJowi s”oJeczno`ci w celu ”o”rawy jako`ci 
wycia ”o”rzez stworzenie ”rzestrzeni kontaktów  
i komunikacji; przeznaczony pod place publiczne, 

ciągi ”iesze, `ciewki rowerowe oraz tereny ”ar-

ków i zieleni urządzonej; do ”rzestrzeni ”ublicz-

nej zalicza się równiew tereny sJuwące ogóJowi 
s”oJeczno`ci, o ograniczonej dostę”no`ci, w tym: 
tereny usJug kultury i kultu religijnego oraz usJug 
o`wiaty i s”ortu; 

8) przeznaczenie podstawowe ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie okre`lone dla kawdej 
wydzielonej liniami rozgraniczającymi jednostki 
terenowej, które ”owinno ”rzewawać na terenie 
objętym inwestycją oraz na rzecz którego nalewy 
rozstrzygać wszystkie ewentualne konflikty 
przestrzenne; 

9) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe, 
do”uszczone do realizacji jako uzu”eJnienie ”rze-

znaczenia ”odstawowego i nie będące z nim  
w konflikcie, które nie mowe ”rzewawać na tere-

nie objętym inwestycją; 
10) przeznaczenie tymczasowe ustalone pla-

nem, oznaczone symbolem literowym ujętym  
w nawias okrągJy, wskazuje s”osób tymczaso-

wego zagos”odarowania, urządzania i uwytko-

wania terenów do czasu wystą”ienia ”otrzeby 
realizacji przeznaczenia podstawowego; 

11) rysunek planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy, zawierający 
obowiązujące ustalenia ”lanu ”rzedstawione  
w formie graficznej, s”orządzony z wykorzysta-

niem mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

12) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szeroko`ć 
elewacji budynków mieszkalnych, gos”odar-

czych, usJugowych i ”rodukcyjnych zlokalizowa-

nych w ”ierwszej linii zabudowy, ksztaJtujących 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 76 ｦ 4236 ｦ Poz. 953 

 

”ierzeję ulicy, mierzona od strony ulicy, z której 
odbywa się obsJuga terenu; 

13) teren inwestycji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć teren objęty wnioskiem o ”ozwolenie na 
budowę i granicami ”rojektu jego zagos”odaro-

wania w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 
14) usJugi ”ubliczne ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć usJugi sJuwące realizacji celów ”ublicznych  
z zakresu: administracji lokalnej i ponadlokalnej, 

o`wiaty, s”ortu, rekreacji, zdrowia, o”ieki s”o-

Jecznej, kultury it”; 
15) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć ”rocentowy stosunek ”o-

wierzchni zabudowy, tj. sumy powierzchni zabu-

dowy wszystkich budynków zlokalizowanych na 

danym terenie lub dziaJce budowlanej, liczonej  
w zewnętrznym obrysie murów, do ”owierzchni 
tego terenu lub dziaJki budowlanej;  

16) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć jednorodzinne budynki 
wolnostojące, w zabudowie bliuniaczej, szere-

gowej lub gru”owej sJuwące zas”okojeniu ”otrzeb 
mieszkaniowych wraz z towarzyszącymi budyn-

kami garawowymi i gos”odarczymi oraz obiekta-

mi maJej architektury; 
17) zabudowa zagrodowa ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć budynki mieszkalne, gos”odarcze i inwen-

tarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych lub ogrodniczych. 

2Ł PozostaJe okre`lenia uwyte w ”lanie nalewy 
rozumieć zgodnie z ich znaczeniem zawartym  
w ”rze”isach odrębnychŁ 

 

DźIAI II 
USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄźUJĄCE NA 

CAIŹM OBSźARźE OBJĘTŹM PLANEM 

 

RozdziaJ ń 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego 

 

§ 6Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego w obszarach 
istniejącej zabudowy: 

1) ustala się ”rzebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę zgodnie z zapisami planu oraz obo-

wiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) w ”rzy”adku istniejącej zabudowy, która nie 

s”eJnia wymogów ustalonych w ”lanie w zakresie 
liczby kondygnacji, wysoko`ci, geometrii dachu, 
szeroko`ci elewacji frontowej lub linii zabudowy: 

a) dopuszcza się utrzymanie, remont w zakre-

sie biewącej konserwacji, zmianę s”osobu uwyt-

kowania, dostosowanie do ”otrzeb osób nie”eJ-
nosprawnych, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ”rzy 
zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu i ”rze”isów 
odrębnych, 

c) dopuszcza się rozbiórkę czę`ci lub caJo`ci 
zabudowy, 

d) zakazuje się odbudowy budynków zlokali-
zowanych niezgodnie z ustaleniami planu; 

3) w ”rzy”adku istniejącej zabudowy, która nie 
s”eJnia wymogów ustalonych w ”lanie w zakresie 
wskaunika ”owierzchni zabudowy lub wskaunika 
”owierzchni biologicznie czynnej zabrania się jej 
dalszej rozbudowy; 

4) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowa-

nia caJo`ci lub czę`ci zabudowy, zgodnie z usta-

leniami zawartymi w ”rze”isach szczegóJowych 
uchwaJyŁ 

2Ł Ustala się ”rzebieg nie”rzekraczalnych linii 

zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, a w przypadku braku tego oznaczenia 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, ”rzy czym dla 
nowej zabudowy obowiązuje lokalizacja nie”rze-

kraczalnych linii zabudowy:  

1) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
ulice i drogi oznaczone symbolem KDL; 

2) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
ulice i drogi oznaczone symbolem KDD; 

3) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KŚW; 

4) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ; 

5) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istniejących budynków zlokalizowanych w odle-

gJo`ci mniejszej niw ustalona ”owywej, w tym  
w granicy nieruchomo`ci na warunkach okre`lo-

nych w przepisach odrębnychŁ 
3Ł W liniach rozgraniczających ulic zabrania się 

umieszczania wolnostojących reklam i znaków  
w s”osób ”owodujący utrudnienia w komunikacji 
”ieszej, ograniczania widoczno`ci na skrzywowa-

niach oraz ”erce”cji znaków i sygnaJów drogo-

wych. 

4. Od strony ulic i ciągów ”ieszo-jezdnych za-

brania się budowy ogrodzeL wykonanych z ”refa-

brykowanych ”Jyt betonowych z do”uszczeniem 
sJu”ków i ”odmurówekŁ 

5Ł Śla ”oszczególnych jednostek terenowych 
ustala się ”arametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgod-

nie z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanuŁ 
6Ł Nową zabudowę nalewy lokalizować zgod-

nie z ustaleniami niniejszego planu miejscowego. 

 

RozdziaJ 2 

źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody 

 

§ 7Ł1Ł Na caJym obszarze objętym ”lanem 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”owierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substan-

cjami szkodliwymi nalewy zabez”ieczyć w s”osób 
uniemowliwiający ich ”rzenikanie do gruntu oraz 
wód ”odziemnych; 
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2) gromadzenie i ”rzechowywanie `rodków 
ochrony ro`lin, nawozów mineralnych i organicz-

nych oraz kiszonek, mowliwe jest jedynie w s”o-

sób uniemowliwiający ich ”rzenikanie do gruntu 
oraz wód ”odziemnych; 

3) nakaz od”rowadzania `cieków bytowych  
i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

chyba we w ”rze”isach szczegóJowych ”ostano-

wiono inaczej; 

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód ”owierzchniowych i do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana-

Jów `ciekowych; 
5) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów; 
6) zakaz zabudowy na gruntach rolnych II i III 

klasy z wyjątkiem dróg, obiektów i sieci infra-

struktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej 

oraz zabudowy lokalizowanej na terenach wy-

znaczonych do tego celu w planie. 

2Ł W zakresie inwestycji mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, na obszarze ”lanu: 
1) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko,  
z wyjątkiem dróg oraz sieci i obiektów infrastruktu-

ry technicznej, w tym telekomunikacyjnej; 

2) dopuszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć mo-

gących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu o od-

dziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko mowe 
być wymagane na ”odstawie wJa`ciwej decyzji 
administracyjnej w rozumieniu przepisów odręb-

nych; 

3) do”uszcza się lokalizację zadaL wykony-

wanych na rzecz obronno`ci kraju i bez”ieczeL-
stwa ”aLstwa, ”rowadzenia akcji ratowniczej 
oraz dziaJaL związanych z bez”ieczeLstwem 
powszechnym i realizacji inwestycji celu publicz-

nego, zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
3Ł Śo”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowisku 

wyrawony równowawnym ”oziomem duwięku, mie-

rzony na granicy nieruchomo`ci, nalewy ”rzyjmo-

wać zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w tym: 
1) na terenach oznaczonych symbolem MW, 

jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) na terenach oznaczonych symbolem MN, 

jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) na terenach oznaczonych symbolem MNU, 

jak dla zabudowy mieszkaniowo-usJugowej; 
4) na terenach oznaczonych symbolem RM, 

jak dla zabudowy zagrodowej. 

4. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, 

wód, gleby, ziemi, ochrony ”rzed wibracjami  
i ”olami elektroenergetycznymi nalewy realizować 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 8Ł1. W celu ochrony krajobrazu na obszarze 

”lanu obejmuje się ochroną:  

1) korytarze ekologiczne o charakterze lokal-

nym, na obszarze których obowiązuje: 
a) ochrona ”rzed zmianą s”osobu uwytkowa-

nia terenów oraz ”rzed zniszczeniem lub ”rze-

rwaniem ciągJo`ci korytarza, 
b) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dróg, obiek-

tów i sieci infrastruktury technicznej oraz zabu-

dowy lokalizowanej na terenach wyznaczonych 

do tego celu w planie, 

c) zakaz dokonywania zmian naturalnego cha-

rakteru cieków oraz zbiorników wodnych, w tym 
zwJaszcza zabudowy technicznej brzegów; ewen-

tualnej regulacji cieków nalewy dokonywać meto-

dami biologicznymi z ograniczeniem prostowania  

i skracania ich biegów, 
d) zakaz zmiany stosunków wodnych z wyjąt-

kiem jednostek terenowych przeznaczonych pod 

zabudowę, 
e) obowiązuje zakaz likwidacji zadrzewieL nad-

wodnych oraz niszczenia ro`linno`ci wodnej i nad-

wodnej, je l̀i nie wynika to z ”otrzeby ochrony ”rze-
ciw”owodziowej, za”ewnienia bez”ieczeLstwa ru-

chu drogowego, bądu budowy, odbudowy, utrzy-

mania, remontów lub na”rawy urządzeL wodnychŁ 
2Ł Nakazuje się zachowanie istniejących ze-

s”oJów i ”ojedynczych egzem”larzy starodrze-

wia, w tym zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych 
i ”rzydrownych; do”uszcza się wycinkę jedynie 
ze względów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ludzi  
i mienia oraz w ”rzy”adku niemowliwej do wy-

eliminowania kolizji z przebiegiem dróg lub infra-

struktury technicznej. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
 

§ 9Ł1Ł Na terenie objętym ”lanem znajdują się 
nastę”ujące zabytki nieruchome objęte ochroną 
”rawną na ”odstawie w”isu do rejestru zabytków, 
których lokalizację wskazano na rysunku ”lanu: 

1) ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ `wŁ MichaJa Archa-

nioJa, ulŁ Ko`cielna nr 1a, nr rejŁ 130ł54 z dnia 
13.09.1954 r.; 

2) mogiJa zbiorowa PowstaLców _ląskich  
z 1921 r., ul. Ko`cielna, nr rejŁ 195/88 z dnia 

06.10.1988 r.; 

3) zabytek archeologiczny oznaczony na ry-

sunku planu nr 1 ｦ osada, grodzisko stowkowate, 
objęty ochroną ”rawną na ”odstawie w”isu do 
rejestru zabytków nr rejŁ A-143/68. 

2. Prowadzenie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych ”rzy za-

bytkach, o których mowa w ustŁ 1 oraz wyko-

nywanie robót budowlanych w ich bez”o`rednim 
otoczeniu, wymaga ”ozwolenia wJa`ciwego or-

ganu do s”raw ochrony zabytków na zasadach 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
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3Ł Obejmuje się ochroną konserwatorską na-

stę”ujące zabytki nieruchome ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków: 

1) dom, ul. PowstaLców _ląskich 3; 
2) dom, ul. PowstaLców _ląskich 4; 
3) dom, ul. PowstaLców _ląskich 12; 
4) dom, ul. PowstaLców _ląskich 19; 
5) dom, ul. PowstaLców _ląskich 22, poczta; 

6) obora, ul. PowstaLców _ląskich 24; 
7) dom, ul. PowstaLców _ląskich 29; 
8) ”omnik krzywa, ulŁ PowstaLców _ląskich, 

1908 r.; 

9) trafostacja, ul. PowstaLców _ląskich, 1908 r.; 

10) plebania, ul. Ko`cielna 1; 
11) ”omnik krzywa, ulŁ Ko`cielna 1a, 1885 r.; 

12) przedszkole, klasztor, ul. Ko`cielna 10-12; 

13) stodoJa, ulŁ Strzelecka 1; 

14) dom, ul. Krzywowa 3; 
15) kapliczka, ul. Jemielnicka; 

16) obora ze stodoJą, ulŁ Wyzwolenia 2; 

17) dom, ul. Wyzwolenia 17; 

18) dom, ul. Wyzwolenia 22; 

19) budynek, ul. Wyzwolenia 26 (dawna szkoJa); 
20) stodoJa, ulŁ Wyzwolenia 27; 

21) dom, ul. Wyzwolenia 30; 

22) stodoJa, ulŁ Wyzwolenia 42a; 

23) dom, ul. Wyzwolenia 44, 

24) cmentarz. 

4Ł W odniesieniu do zabytków wymienionych  
w ust. 3 obowiązują nastę”ujące zasady ochrony:  

1) ”race ”rzy zabytku objętym ochroną na 
”odstawie niniejszego ”lanu wymagające ”ozwo-

lenia budowlanego nalewy uzgodnić z wJa`ciwym 
organem ochrony zabytków; 

2) nalewy zachować istniejącą formę architek-

toniczną budynków, wygląd zewnętrznych otwo-

rów okiennych i drzwiowych, zewnętrzny detal 
architektoniczny oraz historyczny rodzaj pokrycia 

dachu i wykoLczenia `cian zewnętrznych; 
3) w odniesieniu do zabytkowego cmentarza 

obowiązuje nakaz ochrony jego ukJadu ”rze-

strzennego oraz kom”ozycji zieleni i wystę”ują-
cego starodrzewia. 

5Ł Wskazuje się zabytki archeologiczne ujęte 
w ewidencji wojewódzkiego konserwatora za-

bytków wedJug ”oniwszego wykazu:  
 

numer  

stanowiska 

funkcja obiektu chronologia 

nr 2 - punkt osadniczy, 

osada 

- ”óuny okres 
w”Jywów 
rzymskich, 

XIII-XIV w., 

XIV-XV w., 

pradzieje 

nr 3 - punkt osadniczy - XIV-XV w. 

nr 4 - punkt osadniczy - XIV-XV w. 

nr 5 - punkt osadniczy - XIV-XV w. 

 

6Ł Prowadzenie robót ziemnych lub innych ”rac 
budowlanych w miejscach lokalizacji zabytków 
archeologicznych o których mowa w ustŁ 5 oraz  

w ich bez”o`rednim otoczeniu, nalewy wy”rzedza-

jąco zgJosić organowi wJa`ciwemu do s”raw 
ochrony zabytków oraz wykonywać zgodnie  
z zasadami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

7Ł Na obszarze objętym ”lanem, odkryte  
w trakcie wykonywania prac ziemnych zabytki 

ruchome i nieruchome oraz nawarstwienia kultu-

rowe ”odlegają ochronie ”rawnejŁ W razie ujaw-

nienia znalezisk archeologicznych nalewy nie-

zwJocznie zawiadomić wJa`ciwy organ ochrony 
zabytków w rozumieniu ”rze”isów odrębnych oraz 
Burmistrza Strzelec O”olskich oraz zabez”ieczyć 
znalezisko w miejscu ujawnienia i wstrzymać mo-

gące je uszkodzić roboty do czasu wydania od”o-

wiednich zarządzeLŁ  
8Ł W celu ochrony historycznego ukJadu ”rze-

strzennego wsi Rozmierz ustala się strefę ochro-

ny konserwatorskiej, której ”rzebieg oznaczono 
na rysunku ”lanuŁ W strefie obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 
1) na terenach zabudowy zagrodowej RM za-

brania się lokalizacji nowych budynków w ”ierw-

szej linii zabudowy; 

2) od strony ulic i ciągów ”ieszo-jezdnych 

utrzymuje się istniejące ogrodzenia w formie mu-

rów kamiennych; nowe ogrodzenia nalewy wyko-

nywać z uwyciem kamienia, materiaJów ceramicz-

nych, drewna lub stali; do”uszcza się wykonanie 
fragmentów ogrodzeL z betonu za wyjątkiem wy-

korzystywania ”refabrykatów betonowych; 

3) nawierzchnie wyznaczonych ciągów ”ie-

szo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-1  

i KPJ-2 nalewy wykonać z kamienia naturalnego; 
4) na terenach zabudowy zagrodowej RM oraz 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,  

w odniesieniu do budynków zlokalizowanych  

w ”ierwszej linii zabudowy, obowiązuje nakaz sto-

sowania dachów dwus”adowych, symetrycznych, 
o kalenicy ”rosto”adJej do ulicy lub ciągu ”ieszo-

jezdnego;  

5) utrzymuje się zabudowę zlokalizowaną  
w granicy nieruchomo`ci oraz do”uszcza się jej 
przebudowę i odbudowę; 

6) na terenach ”ublicznych nalewy w”rowa-

dzać maJą architekturę i detal charakterystyczny 
dla dziedzictwa kulturowego wsi. 

 

RozdziaJ 4 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 10Ł W ”lanie nie wyznacza się obszaru wy-

magającego dokonania scalenia i ”odziaJu nieru-

chomo`ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 
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§ 11Ł Ustala się nastę”ujące warunki i zasady 
”odziaJu nieruchomo`ci: 

1Ł Wielko`ć nowo wydzielonych dziaJek bu-

dowlanych ”owinna być dostosowana do ”rze-

znaczenia terenu okre`lonego w niniejszym ”la-

nie i umowliwiać lokalizację budynków na dziaJce 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z zakresu ”rawa 
budowlanego bez konieczno`ci uzyskania od-

stę”stwa od tych ”rze”isówŁ 
2Ł Ustala się minimalną ”owierzchnię nowo 

wydzielanych dziaJek ”od zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną MN na 800 m2. 

3Ł Ustala się minimalną szeroko`ć frontu no-

wo wydzielanej dziaJki budowlanej ”od zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną MN na 20,0 m. 

4Ł Śo”uszcza się dokonywanie ”odziaJu nie-

ruchomo`ci w miejscach innych niw wyznaczone 
na rysunku planu pod warunkiem zapewnienia 

dostę”u do drogi ”ublicznej kawdej z wydzielo-

nych czę`ci nieruchomo`ci oraz s”eJnienia obo-

wiązujących warunków, jakim ”owinny od”o-

wiadać budynki i ich usytuowanieŁ 
5Ł Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych i do-

jazdów mających ”rowadzić do więcej niw dwóch 
dziaJek budowlanych, nalewy za”ewnić ”lac do 
zawracania. 

6Ł źabrania się wydzielania jako odrębnych 
dziaJek, terenów ”od budynkami ”o obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu ”rzynalewne-

go, niezbędnego do racjonalnego korzystania  
z budynku. 

7Ł Śo”uszcza się dokonywanie wydzieleL  
z ”rzeznaczeniem ”od ”owiększenie sąsiedniej 
dziaJki budowlanejŁ W takim wy”adku dla nowo 
wydzielanej dziaJki nie jest wymagane za”ewnie-

nie odrębnego dostę”u do drogi publicznej oraz 

”osiadanie wielko`ci umowliwiającej lokalizację 
budynku. 

8Ł Wydzielenie dziaJek ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być równoczesne lub ”o”rze-

dzone wydzieleniem niezbędnych dojazdówŁ Śo-

”uszcza się inne ”rzewidziane ”rze”isami odręb-

nymi formy za”ewnienia dostę”u do drogi ”u-

blicznej. 

 

RozdziaJ 5 

źasady obsJugi w zakresie komunikacji 
 

§ 12Ł1Ł ObsJugę obszaru objętego ”lanem  
w zakresie komunikacji stanowią: 

1) system ”ublicznych dróg, ulic i ciągów ”ie-

szo-jezdnych, wyznaczonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych: 
a) droga ”owiatowa i ulice PowstaLców _lą-

skich oraz Ko`cielna w ciągu drogi ”owiatowej 
nr 1822 O relacji Sucha ｦ Rozmierka klasy lokal-

nej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDL, 

b) droga powiatowa i ulica Polna w ciągu drogi 
”owiatowej nr 1848 O relacji KadJub ｦ Rozmierz 

klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbo-

lem KDL, 

c) drogi i ulice w ciągu dróg gminnych klasy 
dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDD, 

d) ”ubliczne ciągi ”ieszo-jezdne, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KPJ; 

2) drogi trans”ortu rolnego i le`nego ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDR; 

3) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW, niebędące terenami pu-

blicznymi. 

2Ł Śo”uszcza się eta”ową budowę nowych  
i rozbudowę istniejących ulic i drógŁ 

 

§ 13Ł1Ł W granicach nieruchomo`ci nalewy za-

”ewnić od”owiednią do ”otrzeb liczbę stanowisk 
”ostojowych, ”rzyjmując nastę”ujące minimalne 
wskauniki zalewnie od ”rzeznaczenia terenu: 

1) dla samochodów osobowych: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej MW ｦ 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MN oraz zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z usJugami i rzemiosJem MNU:  
- 2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny, 

- w przypadku prowadzenia dziaJalno`ci ”olega-

jącej na wynajmie ”okoi turystom ｦ po 1 stanowi-

sku na kawdy ”okój ”rzeznaczony do wynajmu, 
- w ”rzy”adku ”rowadzenia dziaJalno`ci han-

dlowej i gastronomicznej ｦ po 2 stanowiska na 

kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni s”rzedawy,  
- w ”rzy”adku ”rowadzenia dziaJalno`ci rze-

mie`lniczej ｦ 1 stanowisko na kawdych 2 ”ra-

cowników, 
c) tereny zabudowy zagrodowej RM ｦ 2 sta-

nowiska na 1 budynek mieszkalny oraz w przy-

”adku ”rowadzenia dziaJalno`ci ”olegającej na 
wynajmie pokoi turystom ｦ po 1 stanowisku na 

kawdy ”okój ”rzeznaczony do wynajmu, 
d) tereny zabudowy usJugowej U, UK ｦ po 2 

stanowiska na kawde roz”oczęte 50 m2 po-

wierzchni uwytkowej budynku związanej z usJu-

gami, bez”o`rednio dostę”nej dla klientów, ”rzy 
czym dla restauracji, barów i sal weselnych ｦ 

minŁ 2 stanowiska na kawde roz”oczęte 20 m2 

powierzchni sali konsumpcyjnej, 

e) tereny o`rodków ”rodukcji rolnej RU ｦ  

1 stanowisko na kawdych 2 ”racowników; 
2) dla samochodów cięwarowych i autobusów 

ilo`ć miejsc ”ostojowych nalewy okre`lić w s”o-

sób indywidualny, ”rzy czym zabrania się lokali-
zacji staJych miejsc ”ostojowych, ”arkingów  
i garawy dla samochodów cięwarowych i autobu-

sów na terenach mieszkaniowych MW oraz MNŁ 
2Ł Jeweli realizacja ”otrzeb ”arkingowych jest 

niemowliwa na terenie danej nieruchomo`ci ｦ 

do”uszcza się inny s”osób rozwiązania ”rzez 
inwestora ”otrzeb ”arkingowych, który ”owinien 
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być wskazany we wniosku o ”ozwolenie na bu-

dowę lub zgJoszeniu robót budowlanychŁ 
 

§ 14Ł źagos”odarowanie wszystkich terenów 
”owinno s”eJniać wymogi ”rze”isów odrębnych 
w zakresie dróg ”owarowychŁ 

 

RozdziaJ 6 

źasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 

 

§ 15Ł1Ł Ustala się obsJugę terenów istniejącej 
i projektowanej zabudowy w zakresie infrastruk-

tury technicznej, na nastę”ujących zasadach: 
1) zaopatrzenie w wodę: 
a) do celów bytowych oraz ”rodukcyjno-

usJugowych z ujęcia we wsi Sucha ”o”rzez istnie-

jącą i ”rojektowaną gminną sieć wodociągową; 
sieć wodociągowa ”owinna uwzględniać warunek 
zabez”ieczenia wody i dostę”no`ci hydrantów dla 
celów ”rzeciw”owarowych, 

b) na terenach RM i MN do celów gos”odar-

czych do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z ujęć 
wJasnych; 

2) gos”odarka `ciekowa ｦ odprowadzenie 

`cieków bytowych i komunalnych z wszystkich 
dziaJek budowlanych do gminnej oczyszczalni 
`cieków ”o”rzez sieć kanalizacji sanitarnej okre-

`la się na nastę”ujących warunkach: 
a) nakazuje się budowę sieci kanalizacji sani-

tarnej obsJugującej tereny istniejącej i ”rojekto-

wanej zabudowy, 

b) do czasu realizacji kolektora, do”uszcza się 
od”rowadzenie `cieków bytowych i komunal-

nych do bezod”Jywowych zbiorników na nieczy-

sto`ci ciekJe, 
c) zabrania się lokalizacji ”rzydomowych oczysz-

czalni `cieków, 
d) zabrania się od”rowadzania nie oczyszczo-

nych `cieków do gruntu, wód ”owierzchniowych 
oraz kolektora kanalizacji deszczowej, 

e) zabrania się od”rowadzania ciekJych od-

chodów zwierzęcych do kolektora kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz do gruntu, 

f) do”uszcza się budowę ”rze”om”owni `cie-

ków na wszystkich terenach, w s”osób nie koli-
dujący z istniejącym i ”lanowanym zagospoda-

rowaniem; do”uszcza się wydzielanie dziaJek 
obejmujących tereny ich lokalizacji; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych lub rozto-

powych docelowo do kolektora kanalizacji desz-

czowej na nastę”ujących warunkach: 
a) jako odbiornik wód z kanalizacji deszczowej 

do”uszcza się ciek Rozmierz wraz z do”Jywami 
oraz studnie i rowy chJonne ”od warunkiem za-

stosowania od”owiednich urządzeL oczyszczają-
cych (odstojników szlamów i ”iasków, se”arato-

rów olejów, it”Ł) jeweli obowiązek taki wynika  
z ”rze”isów odrębnych, 

b) dopuszcza się roz”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych ”o 
nieruchomo`ci inwestora, w s”osób nie ”owodu-

jący zalewania nieruchomo`ci sąsiednich, 
c) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy  

o utwardzonej nawierzchni nalewy wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej,  

d) zabrania się od”rowadzania wód o”ado-

wych z dachów i terenów utwardzonych na te-

reny dróg; 
4) zao”atrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej i ”rojektowanej sieci elektroenergetycznej 
niskiego i `redniego na”ięcia okre`la się na na-

stę”ujących warunkach: 
a) zasilanie obiektów z istniejących stacji 

transformatorowych, 

b) do”uszcza się lokalizację nowych stacji trans-

formatorowych SNłNN i innych obiektów i urzą-
dzeL elektroenergetycznych na terenach o innym 
przeznaczeniu (np. drogi, tereny mieszkaniowe, 

usJugi, tereny ”rodukcyjne) ”od warunkiem, we 
będą one stanowiJy ”rzeznaczenie uzu”eJniające 
oraz ”rzy zachowaniu wJa`ciwych warunków 
technicznych i wymogów ”rze”isów odrębnych, 

c) do”uszcza się wydzielanie dziaJek dla stacji 
transformatorowych, ”rzy za”ewnieniu dostę”u do 
drogi ”ublicznej; ustala się minimalną odlegJo`ć 
stacji transformatorowej od granicy dziaJki na 1,5 m,  

d) do”uszcza się skablowanie lub ”rzeJowenie 
linii energetycznych napowietrznych NN i SN 

kolidujących z ”lanowanym zainwestowaniem,  
w uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą sieci, 

e) do”uszcza się ”ozyskanie energii elektrycz-

nej na ”otrzeby mieszkaLców wsi, w tym wJa-

sne, z odnawialnych uródeJ energii; 
5) zaopatrzenie w gaz ｦ z indywidualnych 

zbiorników na gaz ”Jynny w systemie bez”rze-

wodowym, na warunkach okre`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych; 
6) zao”atrzenie w energię cie”lną dla celów 

socjalno-bytowych i technologicznych okre`la się 
na nastę”ujących warunkach: 

a) docelowo nalewy ”rowadzić na bazie indy-

widualnych uródeJ cie”Ja, ”racujących na ”ali-
wach niskoemisyjnych ｦ uródJa cie”Ja o”alane 
gazem lub olejem o”aJowym takwe z wykorzy-

staniem energii elektrycznej, 

b) dopuszcza się nowoczesne wysokos”raw-

ne uródJa o”alane ”aliwem staJym, 
c) do”uszcza się wykorzystanie odnawialnych 

uródeJ energii, w tym mŁinŁ ”om”y cie”Ja, energii 
sJonecznej; 

7) telekomunikacja ｦ wy”osawenie terenów  
w dostę” do usJug telekomunikacji, w tym sieci 

szeroko”asmowych okre`la się na nastę”ujących 
warunkach: 

a) ”o”rzez ”odJączenie do istniejącej telefo-

nicznej sieci kablowej, 
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b) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
sieci telekomunikacyjnej oraz budowę nowych 
odcinków ”oza terenami wyznaczonymi do tego 

celu w planie, 

c) wskazuje się konieczno`ć wy”osawenia te-

renu w dostę” do systemów teleinformatycz-

nych, w tym ”o”rzez wykorzystanie istniejących 
oraz budowę nowych obiektów i urządzeL tele-

komunikacyjnych, 

d) na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej MN, zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami i rzemiosJem MNU oraz zabu-

dowy zagrodowej RM do”uszcza się jedynie bu-

dowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nie-

znacznym oddziaJywaniu, w rozumieniu ”rze”i-

sów odrębnych; 
8) gospodarka odpadami ｦ zagospodarowanie 

od”adów nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

jącymi ”rze”isami odrębnymi i gminnym ”lanem 
gos”odarki od”adami, ”rzy ”referowaniu dziaJaL 
za”obiegających i ograniczających wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwiających ich odzyskŁ 

2. Docelowo, wszelkie liniowe elementy in-

frastruktury technicznej ”owinny być umieszczo-

ne ”od ziemią i ”rzebiegać w granicach terenów 
”ublicznychŁ Od ”owywszej zasady do”uszcza się 
nastę”ujące odstę”stwa: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
”o uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą drogi; 

2) do”uszcza się w ”rzy”adkach szczególnych 
(uzasadnionych względami technicznymi lub bez-

”ieczeLstwem) ”rowadzenie lub usytuowanie 
obiektów, urządzeL i sieci ”oza terenami ”ublicz-

nymi, w granicach równych jednostek terenowych 
”od warunkiem, we ”owywsze elementy infrastruk-

tury technicznej stanowić będą ”rzeznaczenie uzu-

”eJniające, niekolidujące z podstawowym i nie 

zmienią generalnego charakteru zagos”odarowania 
terenu oraz warunków `rodowiska ”rzyrodniczego  
i kulturowego; 

3) ”oza obszarem istniejącej i ”rojektowanej za-

budowy do”uszcza się ”rowadzenie sieci energe-

tycznej jako napowietrznej; 

4) do”uszcza się utrzymanie istniejącej na”o-

wietrznej sieci energetycznej. 

3. W przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej do”uszcza się ich ”rzeniesienie lub 
modyfikację na warunkach okre`lonych ”rzez 
wJa`ciciela sieci. 

4Ł Przy rozbudowie istniejących sieci infra-

struktury technicznej nalewy uwzględnić docelo-

wy zasięg zabudowy oraz ”rzewidywane za”o-

trzebowanie na mediaŁ Realizację nowych obiek-

tów nalewy skoordynować z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturę technicznąŁ 

5Ł Śo”uszcza się budowę sieci oraz obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej w miejscach 

innych niw wyznaczone w ”lanie o ile ich lokali-
zacja nie ograniczy mowliwo`ci zabudowy lub 
zagos”odarowania dziaJek zgodnie z ich ”rzezna-

czeniem podstawowym wskazanym w planie. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia 

 

§ 16Ł1Ł W zakresie ochrony ”rzeciw”owaro-

wej nakazuje się w zagos”odarowaniu ”oszcze-

gólnych nieruchomo`ci ”rzewidzieć stosowne 
drogi i urządzenia sJuwące ochronie ”rzeciw”owa-

rowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi obowiązu-

jącymi w tym zakresieŁ 
 

§ 17Ł1Ł Ustala się nastę”ujące strefy bez”ie-

czeLstwa od na”owietrznych linii energetycz-

nych mierzone od rzutu skrajnych ”rzewodów na 
”Jaszczyznę:  

1) od linii `redniego na”ięcia 15 kV, o szero-

ko`ci 2 x 5,2 m; 

2) od linii wysokiego na”ięcia 2 x 110 kV,  

o szeroko`ci 2 x 14,5 m. 

2Ł W obrębie stref wskazanych w ustŁ 1 

obowiązuje zakaz lokalizacji budynków ”rzezna-

czonych do staJego ”obytu ludzi oraz lokalizacji 
warsztatów rzemie`lniczychŁ 

3Ł Śo”uszcza się skablowanie lub ”rzeJowenie 
napowietrznych linii energetycznych niskiego  

i `redniego na”ięcia kolidujących z ”lanowanym 
zainwestowaniem, na warunkach okre`lonych 
”rzez wJa`ciciela sieciŁ W takim wy”adku ”rze-

bieg strefy zmienia swą lokalizację adekwatnie 
do zmiany przebiegu sieci. 

 

§ 18Ł Wskazuje się granice strefy ochrony 
sanitarnej o szeroko`ci 50 m od granic cmenta-

rzaŁ W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji no-

wych budynków mieszkalnych oraz obiektów 
związanych z ”rodukcją i dystrybucją wywno`ci, 
chyba we z ”rze”isy odrębne stanowią inaczejŁ 

 

§ 19Ł W ”lanie nie okre`la się granic i s”oso-

bu zagos”odarowania terenów górniczych ｦ nie 

wystę”ująŁ 
 

RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów 

 

§ 20Ł1. Ustala się obszar zwartej zabudowy 
wsi zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. Na 

wyznaczonym obszarze w”rowadza się zakaz 
chowu i hodowli zwierząt o obsadzie ”rzekracza-

jącej 60 ŚJP chyba, we w ”rze”isach szczegóJo-

wych stwierdzono inaczej. 

2Ł W”rowadza się zakaz zabudowy na obsza-

rze wyznaczonych lokalnych ciągów ekologicz-

nych oraz na obszarze gruntów rolnych II i III 
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klasy z wyjątkiem budowy lub ”rzebudowy dróg, 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz 
zabudowy lokalizowanej na terenach wyznaczo-

nych do tego celu w planie. 

3Ł Ustala się nastę”ujące wymagania ksztaJto-

wania i zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

1) w obrębie zwartej zabudowy wsi, a w szcze-

gólno`ci na obszarze objętym strefą ochrony kon-

serwatorskiej nalewy wyksztaJcić ”rzestrzenie inte-

grujące i wy”osawyć teren w elementy maJej archi-

tektury nawiązującej formą i detalem do lokalnego 
dziedzictwa kulturowego; 

2) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamo-

wych na terenach usJug kultury i kultu religijnego 
UK; na ”ozostaJych terenach ”rzeznaczonych  

w ”lanie ”od zabudowę do”uszcza się umieszcza-

nie no`ników reklamowych związanych wyJącznie 
z dziaJalno`cią ”rowadzoną w obrębie dziaJki lub 
terenu inwestycji, której dotyczy dana reklama; 

3) do”uszcza się lokalizację tymczasowych  
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, obiektów 
usJugowo-handlowych, które nie mogą jednak ”o-

wodować ograniczeL w s”osobie zagos”odarowa-

nia wJa`ciwym dla ”rzeznaczenia ”odstawowego 
ani zmniejszać ”rzynalewnej liczby miejsc ”arkin-

gowych; 

4) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowa-

nie terenu związane z organizacją ”lacu budowy; 
5) do”uszcza się lokalizację urządzeL tech-

nicznych związanych z zao”atrzeniem terenów w 
infrastrukturę techniczną ”od warunkiem, we nie 
będą one obniwać walorów estetycznych ”rze-

strzeni ”ublicznej oraz nie zostaną naruszone 

”rze”isy z zakresu ochrony `rodowiska; 
6) na obszarze zwartej zabudowy wsi zabra-

nia się lokalizacji nowych na”owietrznych linii 
energetycznych, przy czym zakaz nie dotyczy 

”rzyJączy do budynków; 
7) nalewy w”rowadzić zadrzewienia w formie 

szpalerów lub gru” drzew oraz ro`linno`ci ozdobnej; 
8) nakazuje się ksztaJtowanie ”ieszej dostęp-

no`ci terenu ze szczególną dbaJo`cią o osoby 
nie”eJnos”rawne oraz rozdzielenie komunikacji 
koJowej i ”ieszejŁ 

4Ł Ustala się tymczasowe ”rzeznaczenie i za-

gospodarowanie dla terenów oznaczonych jako 
(KŚR) ”od drogi trans”ortu rolnego i le`negoŁ 
Przeznaczenie docelowe wedJug symbolu bez 
nawiasu.  

 

RozdziaJ 9 

Stawki renty planistycznej 

 

§ 21Ł1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ustala się stawkę ”rocentową dla 
naliczenia jednorazowej o”Jaty od wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci, o której mowa w artŁ 36 

ust. 4 ustawy, w wysoko`ci: 

1) 20% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych symbolami: U, RU, MNU; 

2) 10% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych symbolami: MN, MW, RM; 

3) 0% dla ”ozostaJych jednostek terenowychŁ 
 

DźIAI III 
USTALENIA SźCźEGÓIOWE OBOWIĄźUJĄ-

CE DLA POSźCźEGÓLNŹCH JEDNOSTEK TERE-

NOWYCH 

 

RozdziaJ ńŃ 

Tereny usJug i zabudowy usJugowej 
 

§ 22Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U 

i kolejnym numerem od ń÷8, dla których ustala 
się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: zabudowa usJugowa związa-

na z usJugami handlu, gastronomii, hotelarstwa, 
usJugi finansowe, biurowe, administracji, zdro-

wia, Jączno`ci, o`wiaty, kultury i rekreacji oraz 
inne usJugi stanowiące dziaJalno`ć nieuciąwliwą; 

2) uzu”eJniające:  
a) lokalizacja mieszkaL lub zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej na ”otrzeby wJa`ciciela, 
b) lokalizacja obiektów i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym stacji transformatorowych, pod 

warunkiem, we nie zakJóci to korzystania z nieru-

chomo`ci zgodnie z ”rzeznaczeniem ”odstawo-

wym, 

c) zabudowa towarzysząca, tjŁ garawe i bu-

dynki gospodarcze, 

d) terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne 

oraz obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów U 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego 
inwestycją;  

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją;  

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
”ostojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów U 

ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć:  
a) budynków usJugowych ｦ 12,0 m nad po-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) budynków towarzyszących oraz budynków 

gospodarskich ｦ 6,0 m nad poziomem terenu 

oraz dwie kondygnacje nadziemne, 
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c) utrzymuje się wysoko`ć istniejących bu-

dynków, w tym gos”odarskich, jeweli jest więk-

sza niw okre`lona ”owywej, bez mowliwo`ci jej 
dalszego ”owiększania; 

2) szeroko`ć elewacji frontowej:  
a) budynków usJugowych ｦ max. 25,0 m, 

b) budynków towarzyszących oraz budynków 
gospodarskich ｦ max. 10,0 m; 

3) geometria i cechy dachu:  

a) dachy strome o symetrycznym względem 
kalenicy kącie nachylenia gJównych ”oJaci 300-

450, dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem 

naczóJków oraz lukarn lub okien ”oJaciowych, 
b) ”okrycie dachówką o kolorystyce utrzyma-

nej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafituŁ 
4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów U 

obowiązują nastę”ujące zasady: 
1) ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzenne-

go ｦ wedJug § 6; 

2) ochrony `rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7; 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 3÷7; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11; 

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14; 

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15; 

7) zagos”odarowania w zakresie bez”ieczeLstwa 
ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16÷18; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 1. 

5Ł Śla wyszczególnionych ”oniwej jednostek 
terenowych obowiązują nastę”ujące odstę”stwa 
od ustaleL zawartych w ustŁ 1÷4: 

1) U-2, U-6, U-7 ｦ do”uszcza się ”rzebudowę 
istniejących budynków bez dalszego zwiększania 
wskaunika ”owierzchni zabudowy oraz przy min. 

wskauniku ”owierzchni biologicznie czynnej  
w wysoko`ci 10%Ł 

 

§ 23Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug kultury  
i kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu 

symbolem UK i kolejnym numerem od ń÷3, dla 

których ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) UK-1-ｦ teren kultu religijnego przeznaczony 

pod budynki i budowle sakralne, 

b) UK-2, UK-3 ｦ tereny zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej związane z funkcją sakralną tjŁ 
dom zakonny, plebania; przeznaczone dla reali-

zacji celów mieszkaniowych, religijnych oraz  

z zakresu kultury i o`wiaty; 
2) uzu”eJniające: 
a) UK-1 ｦ do”uszcza się lokalizację obiektów 

maJej architektury oraz tymczasowe w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych, zagos”odarowanie 
terenu związane z organizacją `wiąt i obchodów 
religijnych, 

b) UK-2, UK-3 ｦ do”uszcza się w”rowadzenie 
usJug zdrowia, lokalizację obiektów maJej archi-

tektury oraz tymczasowe w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, zagos”odarowanie terenu zwią-
zane z organizacją `wiąt i obchodów religijnychŁ 

2. Dla wszystkich wyznaczonych w planie tere-

nów UK ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego 
inwestycją;  

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
ｦ minŁ 30% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją;  

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
”ostojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów UK 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysoko`ć:  
a) UK-1 ｦ dla budynku ko`cioJa utrzymuje się 

obecną wysoko`ć zabudowy, 
b) UK-2, UK-3 ｦ 12,0 m nad poziomem tere-

nu oraz trzy kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze uwytkowe; 
2) szeroko`ć elewacji frontowej:  
a) UK-1 ｦ dla budynku ko`cioJa utrzymuje się 

obecną szeroko`ć elewacji, 
b) UK-2, UK-3 ｦ maksymalnie 30,0 m; 

3) geometria i cechy dachu: 

a) UK-1 ｦ utrzymuje się obecny ksztaJt, mate-

riaJ ”okrycia i kolor dachu ko`cioJa, 
b) UK-2, UK-3 ｦ dachy strome o symetrycz-

nym względem kalenicy kącie nachylenia gJów-

nych ”oJaci 300-450, dwu lub wielospadowe,  

z do”uszczeniem naczóJków oraz lukarn lub 
okien ”oJaciowych; ”okrycie dachówką o kolory-

styce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu 
lub grafitu. 

4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów UK 
obowiązują nastę”ujące zasady: 

1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6;  

2) ochrony `rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9;  

4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11; 

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14;  

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15;  

7) zagos”odarowania w zakresie bez”ieczeLstwa 
ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16÷18;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 3. 
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§ 24Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug innych  
o charakterze publicznym, oznaczone na rysunku 

planu symbolem UI, dla których ustala się nastę-
”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: remiza strawy ”owarnej; usJu-

gi kultury, o`wiaty oraz s”ortu i rekreacji; 
2) uzu”eJniające: 
a) usJugi administracji, usJugi finansowe i biu-

rowe, 

b) usJugi gastronomii oraz handlu detalicznego, 
c) obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów UI 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

60% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego 
inwestycją;  

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
ｦ minŁ 20% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją;  

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
”ostojowych zgodnie z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów UI 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć: 12,0 m nad po-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwytkowe; 
2) szeroko`ć elewacji frontowej: maxŁ 30,0 m; 

3) geometria i cechy dachu:  

a) dachy strome o symetrycznym względem 
kalenicy kącie nachylenia gJównych ”oJaci  
300 - 450, dwu lub wielospadowe, z dopuszcze-

niem naczóJków oraz lukarn lub okien ”oJaciowych, 
b) kolorystyka utrzymana w odcieniach czer-

wieni, brązu lub grafitu, 
c) do”uszcza się utrzymanie wystę”ujących 

obecnie dachów ”JaskichŁ 
4. Dla wyznaczonych w planie terenów UI 

obowiązują nastę”ujące zasady: 
1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6;  

2) ochrony `rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 6 i 7;  

4) zasady i warunki scalania i podziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11;  

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14;  

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15;  

7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-
stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 3. 

RozdziaJ ńń 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 25Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MW, dla których ustala się na-

stę”ujące ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) budynki zamieszkania zbiorowego; 

2) uzu”eJniające: 
a) zabudowa towarzysząca tjŁ budynki gos”o-

darcze, garawe, 
b) usJugi handlu, administracji, hotelarstwa, 

usJugi finansowe, biurowe it”Ł, 
c) terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne, 

obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

40% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego inwe-

stycją; 
2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

ｦ minŁ 30% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją; 

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2; 

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc ”o-

stojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  
z § 13. 

3. Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 12,0 m nad 

poziomem terenu oraz trzy kondygnacje nad-

ziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) budynków towarzyszących ｦ 6,0 m oraz 

jedna kondygnacja nadziemna, 

c) do”uszcza się ”rzekroczenie wskazanej 
wywej wysoko`ci budynku mieszkalnego w ”rzy-

padku realizacji dachu stromego; 

2) szeroko`ć elewacji frontowej: 
a) budynków mieszkalnych ｦ max. 20,0 m, 

b) budynków towarzyszących ｦ max. 7,0 m, 

c) utrzymuje się szeroko`ć elewacji frontowej 
budynków istniejących, jeweli jest większa niw 
okre`lona ”owywej, bez mowliwo`ci jej dalszego 
”owiększania; 

3) geometria i cechy dachu: 

a) budynków mieszkalnych ｦ dachy strome  

o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 300 - 450, 

dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem na-

czóJków oraz lukarn lub okien ”oJaciowych, 
b) kolorystyka utrzymana w odcieniach czer-

wieni, brązu lub grafitu, 
c) budynków towarzyszących ｦ dachy jedno  

i dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 100 - 450, 
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d) do”uszcza się utrzymanie wystę”ujących 
obecnie dachów ”JaskichŁ 

4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 
obowiązują nastę”ujące zasady:  

1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6; 

2) ochrony `rodowiska i przyrody ｦ wedJug § 7; 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 6 i 7; 

4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11 ust. 4÷6; 
5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  

§ 12 i 14; 

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15; 

7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-
stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 2. 

 

§ 26Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN i kolejnym numerem od 

ń÷3Ń, dla których ustala się nastę”ujące ”rze-

znaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wraz z zabudową towarzyszącą, 
tjŁ garawe i budynki gos”odarcze oraz istniejące 
zabudowania gospodarskie; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi oraz rzemiosJo stanowiące dziaJalno`ć 

nieuciąwliwą, n”Ł usJugi handlu detalicznego, biu-

rowe, gastronomiczne oraz obsJugi ludno`ci,  
w tym: zakJady fryzjerskie, krawieckie, kwiaciarnie 
itp. oraz wynajem pokoi turystom rozumiane jako 

lokale wbudowane będące czę`cią budynku prze-

znaczenia ”odstawowego lub budynki wolnostojące, 
b) chów i hodowla zwierząt do 5 ŚJP, chyba 

we w ustŁ 5 postanowiono inaczej, 

c) szklarnie przydomowe, 

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

”rzy zastrzeweniu zachowania zasad okre`lonych 
w § 15, 

e) terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne, 

obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MN 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu:  

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego 
inwestycją; 

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
ｦ minŁ 50% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją; 

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2; 

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
”ostojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MN 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysoko`ć:  
a) budynków mieszkalnych ｦ 9,0 m nad po-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”oddasze uwytkowe,  
b) budynków towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej, budynków usJugowych i rze-

mie`lniczych oraz budynków gos”odarczych ｦ 

6,0 m nad poziomem terenu oraz jedna kondy-

gnacja nadziemna, 

c) utrzymuje się wysoko`ć istniejących bu-

dynków, w tym gos”odarskich, jeweli jest więk-

sza niw okre`lona ”owywej, bez mowliwo`ci jej 
dalszego ”owiększania, 

d) do”uszcza się ”rzekroczenie okre`lonej 
”owywej wysoko`ci budynków mieszkalnych 
krytych stropodachem w przypadku ich przebu-

dowy na dach stromy; 

2) szeroko`ć elewacji frontowej: 
a) budynków mieszkalnych wolnostojących 

oraz będących czę`cią zes”oJów zabudowy ｦ 

max. 12,0 m, 

b) budynków towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej, budynków usJugowych i rze-

mie`lniczych oraz budynków gos”odarczych ｦ 

max. 10,0 m, 

c) utrzymuje się szeroko`ć elewacji frontowej 

budynków istniejących, w tym gos”odarskich, 
jeweli jest większa niw okre`lona ”owywej, bez 
mowliwo`ci jej dalszego ”owiększania; 

3) geometria i cechy dachu: 

a) budynków mieszkalnych - dachy strome, 

dwus”adowe, o symetrycznym względem kale-

nicy kącie nachylenia gJównych ”oJaci 300 - 450, 

z do”uszczeniem naczóJków oraz lukarn lub 
okien ”oJaciowych, 

b) kolorystyka utrzymana w odcieniach czer-

wieni, brązu lub grafitu, 
c) budynków towarzyszących ｦ dachy jedno  

i dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 100 - 450, 

d) do”uszcza się utrzymanie wystę”ujących 
obecnie dachów wielos”adowych i stro”odachówŁ 

4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MN 
obowiązują nastę”ujące zasady: 

1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6; 

2) ochrony `rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 3÷7; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11; 

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14; 

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15; 

7) zagos”odarowania w zakresie bez”ieczeLstwa 
ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16÷18; 
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8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 2. 

5Ł Śla wyszczególnionych ”oniwej jednostek 
terenowych ustala się nastę”ujące odstę”stwa 
od warunków okre`lonych w ustŁ 1÷4: 

1) MN-4, MN-5 ｦ do”uszcza się obsadę zwie-

rzęcą do 10 ŚJP; 
2) MN-10 ｦ utrzymuje się istniejącą zabudo-

wę bez dalszego zwiększania wskaunika ”o-

wierzchni zabudowy i zmniejszania wskaunika 
powierzchni biologicznie czynnej; do”uszcza się 
utrzymanie budynków mieszkalnych do czterech 
lokali mieszkalnych; 

3) MN-11, MN-18, MN-19, MN-20, MN-21 ｦ 

do”uszcza się dachy wielos”adowe; 
4) MN-12, MN-14 ｦ teren zlokalizowany  

w sąsiedztwie cieku wodnego stanowiącego 
wody publiczne; zabrania się grodzenia nieru-

chomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych wód 
”ublicznych w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od 

linii brzegu, a takwe zakazywania lub uniemowli-
wiania przechodzenia przez ten obszar; 

5) MN-17 ｦ utrzymuje się istniejącą zabudowę 
bez dalszego zwiększania wskaunika ”owierzchni 
zabudowy i zmniejszania wskaunika ”owierzchni 
biologicznie czynnej; do”uszcza się utrzymanie 
budynków mieszkalnych do czterech lokali miesz-
kalnych; zabrania się nadbudowy i ”rzebudowy 
budynków mieszkalnych ”rowadzącej do zmiany 

ksztaJtu i gabarytów budynku oraz zmiany ksztaJtu 
dachu; 

6) MN-24 ｦ utrzymuje się istniejącą zabudo-

wę bez dalszego zwiększania wskaunika ”o-

wierzchni zabudowy i zmniejszania wskaunika 
powierzchni biologicznie czynnej. 

 

§ 27Ł1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami i rzemiosJem, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MNU  

i kolejnym numerem od ń÷6, dla których ustala 
się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wraz z zabudową towarzyszącą tjŁ garawe i bu-

dynki gospodarcze, 

b) usJugi zajmujące czę`ć budynku mieszkalne-

go lub budynki wolnostojące, w tym między innymi 
usJugi handlu i gastronomii oraz hotelarstwa, 

c) rzemiosJo zajmujące czę`ć budynku miesz-

kalnego lub budynki wolnostojące, n”Ł warsztat 
samochodowy, usJugi remontowo - budowlane, 

warsztat stolarski itp.; 

2) uzu”eJniające: 
a) chów i hodowla zwierząt do 5 ŚJP, chyba 

we w ustŁ 5 postanowiono inaczej, 

b) szklarnie przydomowe, 

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

przy zastrzeweniu zachowania zasad okre`lonych 
w § 15, 

d) terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne 

oraz obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MNU 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

40% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego inwe-

stycją; 
2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

ｦ minŁ 30% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją; 

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2; 

4) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 

”ostojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MNU 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć: 
a) budynków mieszkalnych ｦ 9,0 m nad po-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) budynków towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej, budynków usJugowych i rzemie`l-
niczych oraz budynków gos”odarczych ｦ 6,0 m 

nad poziomem terenu oraz jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

c) utrzymuje się wysoko`ć istniejących bu-

dynków jeweli jest większa niw okre`lona ”owy-

wej, bez mowliwo`ci jej dalszego ”owiększania; 
2) szeroko`ć elewacji frontowej: 
a) budynków mieszkalnych wolnostojących 

oraz będących czę`cią zes”oJów zabudowy ｦ 

max. 12,0 m, 

b) budynków towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej, budynków usJugowych i rze-

mie`lniczych oraz budynków gos”odarczych ｦ 

max. 10,0 m, 

c) utrzymuje się szeroko`ć elewacji frontowej 
budynków istniejących jeweli jest większa niw 
okre`lona ”owywej, bez mowliwo`ci jej dalszego 

”owiększania; 
3) geometria i cechy dachu: 

a) budynków mieszkalnych ｦ dachy strome, 

dwus”adowe, o symetrycznym względem kale-

nicy kącie nachylenia gJównych ”oJaci 300 - 450,  

z do”uszczeniem naczóJków oraz lukarn lub 
okien ”oJaciowych, 

b) budynków towarzyszących oraz budynków 
usJugowych i rzemie`lniczych ｦ dachy jedno  

i dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 100 - 450
, 

c) kolorystyka utrzymana w odcieniach czer-

wieni, brązu lub grafitu, 
d) do”uszcza się utrzymanie wystę”ujących 

obecnie dachów wielospadowych i stropoda-

chówŁ 
4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów MNU 

obowiązują nastę”ujące zasady: 
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1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6; 

2) ochrony `rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7; 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 3÷7; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11; 

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14; 

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15; 

7) zagospodarowania w zakresie bez”ieczeLstwa 
ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16÷18; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 1. 

5Ł Śla wyszczególnionych ”oniwej jednostek 
terenowych ustala się nastę”ujące odstę”stwa 
od warunków okre`lonych w ustŁ 1÷4: 

1) MNU-1 ｦ dopuszcza się lokalizację bazy 
trans”ortowej samochodów cięwarowych, ”rzy 
zachowaniu warunków `rodowiska jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej z usJugami; 
2) MNU-4 ｦ nakazuje się w”rowadzenie zieleni 

izolacyjnej wysokiej, zgodnie z rysunkiem planu. 

 

RozdziaJ ń2 

Tereny rolnicze 

 

§ 28Ł1Ł Ustala się tereny zabudowy zagro-

dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

RM i kolejnym numerem od ń÷ń5, dla których 
ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zabudowa zagrodowa wraz z zabudową 
towarzyszącą, tjŁ garawe i budynki gos”odarcze 
oraz zabudowania gospodarskie, 

b) usJugi hotelarskie i gastronomiczne w ra-

mach ”rowadzonej dziaJalno`ci agroturystycznej, 
c) budynki inwentarskie przeznaczone do 

chowu i hodowli ”tactwa i zwierząt, o maksy-

malnej dopuszczonej obsadzie 60 DJP, 

d) budynki i budowle rolnicze, w tym szklarnie; 

2) uzu”eJniające: 
a) dziaJalno`ć usJugowo-handlowa związana  

z gos”odarką rolną, 
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

”rzy zastrzeweniu zachowania zasad okre`lonych 
w § 15, 

c) terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne, 

d) obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego inwe-

stycją;  
2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

ｦ minŁ 50% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją;  

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc 
”ostojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć: 
a) budynków mieszkalnych w zabudowie za-

grodowej ｦ 9,0 m nad poziomem terenu oraz 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

uwytkowe,  
b) budynków towarzyszących oraz budynków 

gospodarskich ｦ 6,0 m nad poziomem terenu 

oraz jedna kondygnacja nadziemna, 

c) budynków inwentarskich oraz innych bu-

dynków sJuwących gos”odarce rolnej ｦ 6,0 m 

nad poziomem terenu oraz jedna kondygnacja 

nadziemna, 

d) utrzymuje się wysoko`ć istniejących bu-

dynków, w tym gos”odarskich, jeweli jest więk-

sza niw okre`lona ”owywej, bez mowliwo`ci jej 
dalszego ”owiększania, 

e) do”uszcza się ”rzekroczenie okre`lonej 
”owywej wysoko`ci ”rzez budowle rolnicze; 

2) szeroko`ć elewacji frontowej: 
a) budynków mieszkalnych w zabudowie za-

grodowej ｦ max. 12,0 m,  

b) budynków towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej oraz budynków gos”odarskich ｦ 

max. 7,0 m, 

c) budynków inwentarskich i innych budynków 
sJuwących gos”odarce rolnej ｦ max. 10,0 m, 

d) utrzymuje się szeroko`ć elewacji frontowej 
budynków istniejących, w tym gos”odarskich, 
jeweli jest większa niw okre`lona ”owywej, bez 
mowliwo`ci jej dalszego ”owiększania; 

3) geometria i cechy dachu: 

a) budynków mieszkalnych w zabudowie za-

grodowej ｦ dachy strome o symetrycznym 

względem kalenicy kącie nachylenia gJównych 
”oJaci 300 - 450, dwuspadowe, z dopuszczeniem 

naczóJków oraz lukarn lub okien ”oJaciowych;  
w kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwie-

ni, brązu lub grafitu, 
b) budynków towarzyszących ｦ dachy jedno  

i dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 100 - 450
, 

c) budynków inwentarskich i innych budynków 
sJuwących gos”odarce rolnej ｦ dachy jedno  

i dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 100 - 450
, 

d) do”uszcza się utrzymanie wystę”ujących 
obecnie stro”odachów i dachów wielos”adowychŁ 

4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 
obowiązują nastę”ujące zasady: 

1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6;  
2) ochrony ̀ rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7 i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 3÷7;  
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4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci ｦ wedJug § 11;  

5) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14;  

6) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15;  

7) zagos”odarowania w zakresie bez”ieczeLstwa 
ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16÷18;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 2. 

5Ł Śla wyszczególnionych ”oniwej jednostek 
terenowych ustala się nastę”ujące odstę”stwa 
od warunków okre`lonych w ustŁ 1÷4: 

1) RM-1, RM-9 ｦ w ”rzy”adku hodowli bydJa 
do”uszcza się obsadę zwierzęcą do 100 ŚJP; 

2) RM-12 ｦ teren zlokalizowany w sąsiedz-

twie cieku wodnego stanowiącego wody ”u-

bliczne; zabrania się grodzenia nieruchomo`ci 
”rzylegJych do ”owierzchniowych wód ”ublicz-

nych w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii 

brzegu, a takwe zakazywania lub uniemowliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 29Ł1Ł Wyznacza się tereny o`rodków ”ro-

dukcji rolnej ro`linnej i zwierzęcej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem RU, dla których ustala 
się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: tereny specjalistycznej pro-

dukcji rolniczej, w tym między innymi: 
a) budynki, budowle rolnicze i urządzenia ”ro-

dukcji rolnej, 

b) bazy mechanizacji rolnictwa, 

c) budynki gos”odarcze i garawowe, 
d) budynki inwentarskie przeznaczone do 

chowu i hodowli zwierząt o maksymalnej obsa-

dzie w wysoko`ci do 200 ŚJP, 
e) chJodnie s”owywcze; 
2) uzu”eJniające:  
a) dziaJalno`ć usJugowo-handlowa związana  

z gos”odarką rolnąŁ 
2Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 

ustala się nastę”ujące wskauniki i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego inwe-

stycją;  
2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

ｦ minŁ 30% ”owierzchni dziaJki lub terenu obję-
tego inwestycją;  

3) linie zabudowy ｦ wedJug § 6 ust. 2;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia miejsc ”osto-

jowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie z § 13. 

3Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 
ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysoko`ć: 9,0 m nad pozio-

mem terenu; do”uszcza się ”rzekroczenie okre`lo-

nej ”owywej wysoko`ci ”rzez budowle rolnicze; 
2) szeroko`ć elewacji frontowej: nie ustala się; 

3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 150 - 450
. 

4Ł Śla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 
obowiązują nastę”ujące zasady: 

1) ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go ｦ wedJug § 6;  

2) ochrony ̀ rodowiska i ”rzyrody ｦ wedJug § 7 i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków ｦ wedJug § 9 ust. 6;  

4) obsJugi w zakresie komunikacji ｦ wedJug  
§ 12 i 14;  

5) obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ wedJug § 15;  

6) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-
stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16;  

7) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 21 

ust. 1 pkt 1. 

 

§ 30Ł1Ł Wyznacza się tereny gruntów rol-

nych, Jąk i ”astwisk, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem R i kolejnym numerem od ń÷ń4, 
dla których ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: tereny upraw polowych, 

u”raw ogrodniczych, sadów, Jąk i ”astwisk; 
2) uzu”eJniające: 
a) budowle rolnicze oraz szklarnie wraz z nie-

zbędną zabudową towarzyszącą, 
b) do”uszcza się zalesienie gruntów o klasie 

bonitacyjnej V i VI oraz nieuwytków, 
c) rowy melioracji podstawowych i szczegó-

Jowych, 
d) do”uszcza się ”rzebudowę i budowę nowych 

utwardzonych dróg trans”ortu rolnego i le`nego 
KDR oraz prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

e) do”uszcza się lokalizację obiektów i bu-

dowli związanych z infrastrukturą techniczną, 
f) zabrania się lokalizacji zabudowy mieszka-

niowej, w tym równiew budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejących remiz 

`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych; do”uszcza 
się w”rowadzenie dodatkowych ”asów wiatro-

chronnych; 

2) nakazuje się utrzymanie istniejących wód 
”Jynących i stojącychŁ 

 

§ 31Ł1Ł Wyznacza się tereny sadów i ogro-

dów, oznaczone na rysunku planu symbolem RO 

i kolejnym numerem od ń÷7, dla których ustala 
się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny sadów oraz u”raw 
ogrodniczych; 

2) uzu”eJniające:  
a) szklarnie wraz z niezbędną zabudową to-

warzyszącą, 
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b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury, altan, oczek wodnych itp, 

c) do”uszcza się, w minimalnym niezbędnym 
zakresie, prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

1) nakazuje się utrzymanie istniejących remiz 
`ród”olnych i ”asów wiatrochronnych;  

2) nakazuje się utrzymanie istniejących wód 
”Jynących i stojącychŁ 

 

§ 32Ł1Ł Wyznacza się tereny trwaJych uwyt-

ków zielonych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem RZ i kolejnym numerem od ń÷ń5, dla 

których ustala się nastę”ujące przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny trwaJych uwytków zie-

lonych, Jąk i ”astwisk; 
2) uzu”eJniające:  
a) budowle rolnicze, 

b) rowy melioracji podstawowych i szczegó-
Jowych, wody ”owierzchniowe ”Jynące i stojąceŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) zabrania się lokalizacji ”Jyt do skJadowania 
obornika; 

2) do”uszcza się zalesienie gruntów o klasie 
bonitacyjnej V i VI oraz nieuwytków; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę i budowę nowych 
utwardzonych dróg trans”ortu rolnego i le`nego 
KDR oraz prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

4) nakazuje się utrzymanie istniejących remiz 
`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych; 

5) nakazuje się utrzymanie istniejących wód 
”Jynących i stojącychŁ 

3Ł Śla wyszczególnionych ”oniwej jednostek 
terenowych ustala się nastę”ujące warunki za-

gospodarowania: 

1) RZ-1, RZ-2 ｦ tereny czę`ciowo ”odmokJe, 
zadrzewione, na których do”uszcza się budowę 
utwardzonych ciągów ”ieszych, w tym związa-

nych z realizacją `ciewek dydaktycznychŁ 
 

RozdziaJ ń3 

Tereny zieleni i wód 

 

§ 33Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni urządzo-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP  

i kolejnym numerem od ń÷7, dla których ustala 
się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny zieleni urządzonej, 
parkowej, przy czym jednostki terenowe ozna-

czone symbolami źP 1÷5 i 7 stanowią tereny 
publiczne; 

2) uzu”eJniające:  
a) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 

architektury oraz obiektów i urządzeL s”ortu  
i rekreacji, 

b) do”uszcza się organizację miejsc ”ostojo-

wych oraz ”laców do zawracania zajmujących 
max. 30% powierzchni terenu, 

c) do”uszcza się tymczasowe, w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, zagos”odarowanie zwią-
zane z organizowaniem imprez kulturowych, 

d) wody ”owierzchniowe ”Jynące i stojące,  
w tym rowy melioracji. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

1) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
min. 70% powierzchni terenu; 

2) nakazuje się utrzymanie istniejących wód 
”Jynących i stojącychŁ 

 

§ 34Ł Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZI. Tere-

ny nalewy ”ozostawić jako biologicznie czynny 
bez prawa zabudowy. 

 

§ 35Ł1Ł Wyznacza się teren cmentarza, ozna-

czony na rysunku planu symbolem ZC, dla któ-
rego ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: teren cmentarza, w tym: po-

la grzebalne, kolumbaria, ka”lica, obiekty maJej 
architektury; 

2) uzu”eJniające: 
a) utwardzone ciągi ”iesze i ”ieszo-jezdne, 

b) budynki gos”odarcze na ”otrzeby obsJugi 
cmentarza, 

c) do”uszcza się w minimalnym, niezbędnym 
zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

d) do”uszcza się tymczasowe, w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, zagos”odarowanie związane 
z organizowaniem imprez sakralno-kulturowych. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) kom”ozycja zieleni, maJej architektury i na-

wierzchni winna być dostosowana do charakteru 
miejsca; 

2) teren nie wykorzystany pod lokalizacje 

kwater nagrobków, ka”licy oraz doj`ć i dojazdów 
nalewy zagos”odarować zielenią; 

3) tereny cmentarza stanowią ”rzestrzenie ”u-

bliczne, dla których obowiązują za”isy § 20 ust. 3; 

4) od”ady ”ochodzące z ”ielęgnacji mogiJ na-

lewy gromadzić w ”rzeznaczonych do tego celu 
kontenerach, ”rzy ”referowaniu dziaJaL zmierza-

jących do segregacji od”adów oraz wywozić na 
wysypisko zgodnie z gminnym programem go-

spodarki odpadami. 

 

§ 36Ł1. Wyznacza się tereny `ródlądowych 
wód ”owierzchniowych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem WS i kolejnym numerem od 

ń÷ńŃ, dla których ustala się nastę”ujące ”rze-

znaczenie: 
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1) ”odstawowe: tereny `ródlądowych wód ”o-

wierzchniowych ”Jynących i stojących, w tym 
rowów melioracji ”odstawowych i szczegóJowych; 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne zwią-

zane z gos”odarką wodną, 
b) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL s”ortowo-rekreacyjnych, 

c) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 
na potrzeby prowadzonej gospodarki rybackiej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych 
w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, 

a takwe zakazywania lub uniemowliwiania ”rze-

chodzenia przez ten obszar. 

 

RozdziaJ ń4 

Tereny komunikacji 

 

§ 37Ł1Ł Wyznacza się tereny dróg i ulic ”u-

blicznych: 

1) tereny dróg i ulic klasy lokalnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem KDL i kolejnym nu-

merem od ń÷2 o szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających 12,0 m÷15,0 m; 

2) tereny dróg i ulic klasy dojazdowej, ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDD i kolej-

nym numerem od ń÷ńŃ o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem ”lanu,  
a docelowo 10,0 m÷12,0 m; 

3) tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo-jezdnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ i ko-

lejnym numerem od ń÷3 o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem ”lanu lecz 
nie mniej niw 6,0 m. 

2Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy dróg i ulic ”u-

blicznych wyszczególnionych w ustŁ 1:  

1) w odniesieniu do istniejących dróg i ulic 
klasy lokalnej KŚL, dróg i ulic klasy dojazdowej 
KŚŚ oraz ciągów ”ieszo jezdnych KPJ do”usz-

cza się utrzymanie obecnych szeroko`ci w li-
niach rozgraniczających; docelowo nalewy dąwyć 
do uzyskania szeroko`ci w liniach rozgraniczają-
cych wskazanych w ust. 1 oraz ”arametrów 
technicznych zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących dróg, 

które nie s”eJniają wymogów okre`lonych w ustŁ 1 

w zakresie szeroko`ci w liniach rozgraniczających; 
w miarę mowliwo`ci terenowych nalewy dąwyć do 
ich dostosowania (szczególnie w zakresie szeroko-

`ci ”asa drogowego) do wymogów ”rze”isów 
odrębnych; 

3) ”rzy ”rojektowaniu i realizacji ulic i dróg pu-

blicznych oraz dróg wewnętrznych nalewy uwzględ-

nić konieczno`ć ich dostosowania do korzystania 

”rzez osoby nie”eJnos”rawne, w szczególno`ci 
”oruszające się na wózkach inwalidzkich; 

4) wszystkie ulice, drogi oraz tereny związane 
z komunikacją nalewy docelowo wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej; 

5) lokalizowanie w ”asie drogowym urządzeL  
i obiektów nie związanych z gos”odarką drogową 
lub potrzebami ruchu, w tym sieci infrastruktury 

technicznej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę i remonty dróg  

w istniejących granicach wJasno`ci, zgodnie z wa-

runkami technicznymi; 

7) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

roko`ć ”asa jezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

8) dla ciągów ”ieszo-jezdnych KPJ ustala się 
minimalną szeroko`ć jezdni, bądu utwardzonego 
pasa pieszo-jezdnego na 3,6 m; 

9) dla istniejących ciągów ”ieszo-jezdnych KPJ, 

których szeroko`ć w liniach rozgraniczających jest 
mniejsza niw 5 m obowiązuje zakaz budowy obiek-

tów trwale związanych z gruntem (ogrodzenia, 
obudowy `mietników it”Ł) w wyznaczonym obu-

stronnie ”asie o szeroko`ci 2,5 m od osi ciągu; 
10) do”uszcza się lokalizację ”rzystanków au-

tobusowych wraz z towarzyszącymi urządzenia-

mi i obiektami usJugowymi; obiekty te winny 
odznaczać się estetyczną formą, dostosowaną 
do `rodowiska architektonicznego; 

11) wzdJuw dróg nalewy w”rowadzać zieleL  
w formie sz”alerów drzew lub zieleni niskiej; 

12) do”uszcza się organizowanie stanowisk 
”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 

3. Ustala się nastę”ujące szczególne zasady 
ksztaJtowania i zagos”odarowania: 

1) KPJ ｦ do”uszcza się organizację ”rzestrze-

ni zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni, jak i bez 
jej wydzielenia; nawierzchnie ciągów nalewy 
utwardzić, ”rzy czym w granicach strefy ochro-

ny konserwatorskiej nawierzchnie ciągów nalewy 
wykonać z kamieniaŁ 

 

§ 38Ł1Ł Wyznacza się tereny dróg wewnętrz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDW i kolejnym numerem od ń÷4, dla których 
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania 
terenu:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem ”lanu lecz nie mniej niw 6,0 m; 

2) szeroko`ć jezdni, bądu utwardzonego ”asa 
pieszo-jezdnego nie mowe być mniejsza niw 3,6 m; 

3) do”uszcza się urządzenie drogi w formie 
ciągu ”ieszo-jezdnego bez wydzielania jezdni; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie ograniczone-

go ruchu samochodowego o charakterze dojaz-

dowym; 

5) dla istniejących dróg wewnętrznych, których 
szeroko`ć jest mniejsza niw 5 m obowiązuje zakaz 
budowy obiektów trwale związanych z gruntem 
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(ogrodzenia, obudowy `mietników it”Ł) w wyzna-

czonym obustronnie ”asie o szeroko`ci 2,5 m od 

osi ciągu; 
6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej. 

 

§ 39Ł1Ł Wyznacza się tereny dróg trans”ortu 
rolnego i le`nego, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDR i kolejnym numerem od ń÷ń5, 
dla których ustala się nastę”ujące zasady zago-

spodarowania terenu:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minŁ 3,5 m; 

2) do”uszcza się utwardzenie terenu, w tym 
wykonanie nawierzchni asfaltowej lub betonowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktu-

ry technicznej jako ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 
 

RozdziaJ ń5 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 40Ł1Ł Wyznacza się tereny budowli i urzą-
dzeL telekomunikacyjnych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem T, dla których ustala się na-

stę”ujące zasady zagos”odarowania terenu: 
1) nakaz zapewnienia odpowiednich warun-

ków sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”owarowego 
oraz ochrony `rodowiska; 

2) nakaz za”ewnienia dostę”u do drogi ”u-

blicznej; 

3) teren wolny od zabudowy nalewy zagos”o-

darować zieleniąŁ 
2Ł Wyznacza się tereny budowli i urządzeL za-

o”atrzenia w energię elektryczną, oznaczone na 
rysunku ”lanu symbolem ś, dla których ustala się 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) utrzymuje się istniejące stacje transforma-

torowe; do”uszcza się ich ”rzebudowę jako sta-

cje kontenerowe lub nasJu”owe; 
2) do”uszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych SNłNN i innych obiektów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach przeznaczo-

nych dla innych funkcji (drogi, tereny mieszka-

niowe, usJugi, tereny ”rodukcyjne i inŁ) ”rzy za-

chowaniu wJa`ciwych warunków technicznych  
i wymogów ”rze”isów odrębnych; 

3) do”uszcza się lokalizację nowych stacji 
transformatorowych na terenie do którego inwe-

stor ma tytuJ ”rawny jeweli wynika to z jego in-

dywidualnych potrzeb. 

3Ł Wyznacza się tereny budowli i urządzeL 
związanych z od”rowadzeniem `cieków, ozna-

czone na rysunku ”lanu symbolem K, dla których 
ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania 
terenu: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci i ”rzyJączy 
infrastruktury technicznej; 

2) nakaz zapewnienia odpowiednich warun-

ków sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”owarowego 
oraz ochrony `rodowiska; 

3) nakaz za”ewnienia dostę”u do drogi ”u-

blicznej; 

4) teren wolny od zabudowy nalewy zagos”o-

darować zieleniąŁ 
 

DźIAI IV 

PRźEPISŹ KOKCOWE 

 

§ 41Ł Na obszarze objętym ”lanem traci moc 
UchwaJa Nr IXł128ł2003 Rady Miejskiej w Strzel-

cach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie we wsiach Rozmierz, Rowniątów, Kalino-

wice i KalinówŁ 
 

§ 42Ł Sprawy nieuregulowane w niniejszej 

uchwale rozstrzyga się na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnychŁ  

 

§ 43Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Bur-

mistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 44Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu In-

formacji Publicznej Gminy Strzelce Opolskie. 

 

§ 45Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

BogusJaw Farion 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr Xł46ł2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu 

 

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 rozstrzyga, co nastę”u-

je: 

 

§ 1Ł Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi nie-

uwzględnione, zgJoszone do ”rojektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz wniesione 

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, zwaną dalej ustawąŁ 
 

§ 2Ł W wyniku wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 

dla wsi Rozmierz w dniach od 31 stycznia do  

28 lutego 2011 r. oraz w wyznaczonym terminie 

do dnia 14 marca 2011 rŁ zJowona zostaJa nastę-
”ująca uwaga, która zostaJa nieuwzględniona  
w czę`ci ”rzez Burmistrza: 

1) uwaga dotycząca do”uszczenia w istnieją-
cej zabudowie mowliwo`ci realizacji usJug związa-

nych z agroturystyką wraz z salą na uroczysto`ci 
rodzinne n”Ł komunie, urodziny, na dziaJce oznŁ 
nr ewid. gruntu 329 (poz. 1 na li`cie nieuwzględ-

nionych uwag przez Burmistrza). 

 

§ 3Ł Burmistrz Strzelec Opolskich, po przepro-

wadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego,  

w dniu 30 marca 2011 rŁ dokonaJ rozstrzygnięcia,  
o którym mowa w artŁ 17 pkt 12 ustawy, odrzuca-

jąc w czę`ci uwagę, o której mowa w § 2 pkt 1. 

Jednocze`nie skierowaJ odrzuconą w czę`ci uwagę 
do rozpatrzenia ”rzez Radę MiejskąŁ 

 

§ 4Ł Po roz”atrzeniu s”rawy i za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza, Rada Miejska  
w Strzelcach Opolskich postanawia: 

1) odrzucić w czę`ci uwagę, o której mowa  
w § 2 ”kt 1, dotyczącą do”uszczenia w istnieją-
cej zabudowie mowliwo`ci realizacji usJug związa-

nych z agroturystyką wraz z salą na uroczysto`ci 
rodzinne np. komunie, urodziny. Zgodnie ze sta-

nowiskiem Burmistrza, zJowoną uwagę uwzględnia 
się w czę`ci ”o”rzez wskazanie mowliwo`ci 

`wiadczenia usJug hotelarskich i gastronomicz-

nych w ramach ”rowadzonej dziaJalno`ci agrotu-

rystycznej, którą ustala się jako ”rzeznaczenie 
”odstawoweŁ Uwagi nie uwzględnia się w czę`ci 
dotyczącej mowliwo`ci budowy sali na uroczysto-

`ci w obrębie terenu oznaczonego w ”lanie sym-

bolem RM-10 ze względu na brak zgodno`ci  
z obowiązującym Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie. Przeznaczenie terenu w Stu-

dium: M1 ｦ obszar dominującej zabudowy zagro-

dowejŁ Postulowany charakter dziaJalno`ci tjŁ 
usJugi, wykracza ”oza dziaJalno`ć rolniczą wska-

zaną w obowiązującym Studium jako funkcja 
dominującaŁ  

 

§ 5Ł Lista nieuwzględnionych uwag oraz wy-

kaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza 
zostaJy zaJączone do dokumentacji formalno-

prawnej planu. 

 

§ 6Ł Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywoJuje 
skutków ”olegających na konieczno`ci ”onowie-

nia czynno`ci, o których mowa w artŁ 17 ustawy. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr Xł46ł2011 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji i zasa-

dach finansowania zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewą-
cych do zadaL wJasnych gminy 

 

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, 

”ozŁ 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 (tŁjŁ 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 Przyjmuje się do realizacji nastę”ujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz rozbudowy ukJadu komunikacyjnego, nalewą-
ce do zadaL wJasnych gminy, za”isane w ”rojek-

cie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Roz-

mierz: 
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1) budowa gminnych dróg ”ublicznych o cha-

rakterze dojazdowym oraz ciągów ”ieszo-

jezdnych; zakJadany termin realizacji: lata 2011ｦ
2020; 

2) rozbudowa wodociągu komunalnego za-

”ewniającego obsJugę ”rojektowanych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

zakJadany termin realizacji: lata 2011ｦ2020. 

 

§ 2Ł Przewidywany koszt wykupu nierucho-

mo`ci ”od budowę dróg oraz budowy infrastruk-

tury technicznej, zgodnie z zaJoweniami Prognozy 
skutków finansowych uchwalenia planu miejsco-

wego, wynosi okoJo 1Ł559Ł000 zJŁ 
 

§ 3Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowa-

nia zadaL gminnych w zakresie wymienionym  
w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isa-

mi o finansach publicznych: 

1) `rodki wJasne, w o”arciu o wieloletni plan in-

westycyjny Gminy Strzelce Opolskie; w kolejnych 

latach po uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb  

i mowliwo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki 
na realizację zadaL gminnych w zakresie dróg i in-

frastruktury technicznej, z uwzględnieniem docho-

dów z ”odatku od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
”odatków i o”Jat adiacenckich; 

2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 
mŁinŁ ”o”rzez dotacje, ”owyczki ”referencyjne, 
kredyty, fundusze Unii śuro”ejskiej, inne `rodki 
zewnętrzne; 

3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno”rawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

§ 4Ł Realizacja zadaL odbywać się będzie  
w trybie ”rze”isów z zakresu zamówieL ”ublicz-

nych. 
952
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ANEKS NR 1 

 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

  
do ”orozumienia w s”rawie ”artnerstwa ”rzy realizacji ”rzedsięwzięcia ”od nazwą  

ｭBudowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz o`wietleniem na terenie osiedla budownictwa  
jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ulŁ Cho”ina oraz odcinka chodnika ”rzy ulŁ Reymontaｬ  

zawarte w dniu 28.04.2011 r. 

 

zawarty w dniu 16.05.2011 r. ”omiędzy:  
Gminą Niemodlin re”rezentowaną ”rzez:  
Pana MirosJawa Stankiewicza ｦ Burmistrza,  

a  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

źarząd Powiatu O”olskiego w imieniu, którego 
dziaJa:  

1Ł Przewodniczący źarządu - Henryk Lakwa  

2Ł CzJonek źarządu - Leonarda PJoszaj  
Strony ”ostanawiają, co nastę”uje:  
 

§ 1Ł W § 1 Porozumienia w”rowadza się 
”unkt 4, który otrzymuje brzmienie:  

"Gmina Niemodlin pokryje koszty dokumentacji  

i zamówienia dodatkowego zmiany s”osobu od-

”rowadzenia wód oraz korekty niwelety odcinka 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1516 O Nie-

modlin - Skarbiszowice w wysoko`ci nie wywej niw 
66 225,37 zJ (sJownie: sze`ćdziesiąt sze`ć tysięcy 
dwie`cie dwadzie`cia ”ięć zJotych 37ł100)". 

 

§ 2Ł PozostaJe za”isy ”orozumienia ”ozostają 
bez zmian. 

 

§ 3Ł Aneks zostaje s”orządzony w trzech jed-

nobrzmiących egzem”larzach w tym: dwa dla 
Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Niemodlin. 

 

Powiat Opolski Gmina Niemodlin 

 

Przewodniczący 

źarządu Powiatu 

Henryk Lakwa 

 

Burmistrz 

MirosJaw Stankiewicz 

 

Wicestarosta Opolski 

Leonarda PJoszaj 

 

 

Skarbnik Powiatu 

Elwbieta Grubizna 

 

Skarbnik Gminy 

Alicja Domalewska 
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