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UCHWAIA NR XXXVII/437/09 

 RAŚŹ MIASTA KĘŚźIśRźYN - KOtLś 

 z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn ｦ Koule  
w rejonie ulic źŁ KuczyLskiego ｦ R. Horoszkiewicza 

 

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

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,  

Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

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

poz. 717; zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

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

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

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

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

Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta, po 

stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn 

ｦ Koule w rejonie ulic źŁ KuczyLskiego ｦ R. Horosz-

kiewicza z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kędzierzyn - Koule, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXIXł 
346ł2000 z dnia 28 wrze`nia 2000 rŁ uchwala miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kędzierzyn ｦ Koule w rejonie ulic źŁ KuczyLskiego ｦ 

R. Horoszkiewicza. 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne  

 

§ 1Ł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Kędzierzyn ｦ Koule w rejonie ulic źŁ Ku-

czyLskiego ｦ R. Horoszkiewicza ma na celu ustalenie 

szczegóJowych zasad zagos”odarowania terenu zabu-

dową mieszkaniową jednorodzinną z uwzględnieniem 
ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego. 

 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kędzierzyn ｦ Koule w rejonie ulic 
źŁ KuczyLskiego ｦ R. Horoszkiewicza zwany dalej 

”lanem miejscowym skJada się z tekstu ”lanu miej-

scowego, który stanowi tre`ć uchwaJy oraz rysun-

ku ”lanu miejscowego, który stanowi zaJącznik 
graficzny nr 1 do uchwaJy w skali 1:1000Ł 

2. Do planu miejscowego Rada Miasta Kędzie-

rzyn ｦ Koule doJącza: 
1) stwierdzenie zgodno`ci ”lanu miejscowego  

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzie-

rzyn - Koule ｦ stanowiące zaJącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych ｦ stanowiące za-

Jącznik nr 3Ł 
 

§ 3Ł Tekst ”lanu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowiące: 
1)  przepisy ogólne ｦ zawarte w rozdziale 1; 

2)  ”rze”isy dotyczące ”rzeznaczenia terenów 
oraz linii rozgraniczających tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania 
oraz dotyczące s”osobów i terminów tymczasowe-

go zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania 
terenów ｦ zawarte w rozdziale 2; 

3)  ”rze”isy dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego, wymagaL wynikają-
cych z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦ zawarte w rozdziale 3; 

4) ”rze”isy dotyczące szczególnych warunków 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich 
uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy ｦ zawarte 

w rozdziale 4; 

5) ”rze”isy dotyczące granic i s”osobów zago-

s”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ za-

warte w rozdziale 5; 

6) ”rze”isy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej ｦ zawarte w rozdziale 6; 

7) ”rze”isy dotyczące szczegóJowych zasad  
i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci obję-
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tych ”lanem miejscowym, ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowa-

nia terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiek-

tów i wskauników intensywno`ci zabudowy ｦ za-

warte w rozdziale 7; 

8) ”rze”isy dotyczące stawek ”rocentowych, na 

”odstawie których ustala się o”Jatę z tytuJu wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci ｦ zawarte w rozdziale 8; 

9)  ”rze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe ｦ zawarte w 

rozdziale 9. 

 

§ 4.1Ł Rysunek ”lanu miejscowego obowiązuje 
w zakresie: 

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru obję-
tego planem; 

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub zasadach zago-

spodarowania; 

3) ustalonych graficznie obowiązujących linii za-

budowy; 

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

5) ustalonych symbolami literowymi ”rzeznaczeL 
”odstawowych terenówŁ 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 

symbole literowe oznaczają nastę”ujące ”rzezna-

czenia ”odstawowe terenów: 
 

1) MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) KDL ｦ  teren ulicy lokalnej; 

3) KDD ｦ teren ulicy dojazdowej. 

 

§ 5Ł Ilekroć w tek`cie ”lanu miejscowego jest 
mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
”lanu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwa-

Jy; 
2) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miasta Kędzierzyn - Koule; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ry-

sunek planu miejscowego wykonany na mapie za-

sadniczej w skali 1:500, pomniejszonej do skali 

1:1000, zawierającej w swej tre`ci granice i nume-

ry dziaJek; 
4) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”rzewawa na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów 
realizowanych na danym terenie lub ponad 50% 

”owierzchni obiektów realizowanych na tym tere-

nie; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia terenów inne niw 
”odstawowe, które uzu”eJniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe; 

6) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy obowiązujących ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi; 

7) uciąwliwo`ci oddziaJywania ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”onadnormatywne zanieczyszczenia ”o-

wietrza, ziemi i wód oraz ”onadnormatywne od-

dziaJywania haJasu, szkodliwego ”romieniowania, 

drgaL i zagrowenie wybuchem; 
8) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć ”ro”orcję ”owierzchni caJkowitej 

kondygnacji nadziemnych obiektów do ”owierzchni 
terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjo-

nowania. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz 
linii rozgraniczających tereny o równym przeznacze-

niu lub równych zasadach zagospodarowania oraz 
dotyczące sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów 

 

§ 6Ł1Ł Wyznacza się ustalony na rysunku ”lanu 
liniami rozgraniczającymi teren zabudowy mieszka-

niowej oznaczony symbolem F 1 MN z podstawo-

wym ”rzeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w formie 
budynków wolnostojących lub bliuniaczych.  

2Ł Na terenie, o których mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się realizację: 
1) lokali usJugowych lokalizowanych w budyn-

kach mieszkalnych; 

2) garawy dla samochodów osobowych, w ilo`ci 
maksimum 2 garawe na 1 mieszkanie; 

3) jednokondygnacyjnych budynków gos”odar-

czych; 

4) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonejŁ 
3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z ”lanem do”uszcza się mowliwo`ć tymczasowego 

ogrodniczego uwytkowania terenówŁ 
 

§ 7Ł1Ł Wyznacza się ustalone na rysunku ”lanu li-
niami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczo-

ne symbolami F 2 KDL z podstawowym przeznacze-

niem gruntów pod ulicę lokalną oraz F 3 KDD z pod-

stawowym ”rzeznaczeniem gruntów pod ulicę dojaz-

dowąŁ 
2Ł Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się realizację: 
1) zatok i wiat ”rzystanków autobusowych; 

2) chodników; 

3) `ciewek rowerowych; 

4) ciągów zieleni izolacyjnej; 

5) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej na 
warunkach, o których mówią ”rze”isy szczególneŁ 

3Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ”lanem ustala się mowliwo`ć dotychczasowego 

uwytkowania terenów z zakazem realizacji nowych  
i modernizacji istniejących obiektów kubaturowych. 
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RozdziaJ 3 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu przestrzennego, wymagaL wynikających  

z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych, 
zasad ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 
 

§ 8.1Ł Realizacje zabudowy i ”rzeksztaJcenia za-

gos”odarowania ”rzestrzennego terenów muszą 
uwzględniać wymogi ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego. 

2Ł Wymogi, o których mowa w ust. 1, s”eJnione 
będą ”o”rzez realizację nowej zabudowy, z uwzględ-

nieniem nawiązania kom”ozycyjnego do zabudowy 
istniejącej oraz wykluczenie realizacji zabudowy two-

rzącej dominanty ”rzestrzenneŁ 
 

§ 9.1Ł Na terenach objętych ”lanem ustala się 
realizację celów ”ublicznych ”o”rzez realizację ulic 
publicznych. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem F 2 KDL 

ustala się realizację ”asa zieleni izolacyjnej o szero-

ko`ci minimum 1,5 m oddzielającego jezdnię od 
chodnika. 

 

§ 10Ł Na terenach objętych niniejszym ”lanem 
ustala się: 

1) konieczno`ć ochrony warto`ci ”rzyrodniczych 
terenów objętych ”lanem ”o”rzez zachowanie i 

ochronę trzeciorzędowego zbiornika wód ”odziem-

nych GZWP nr 332; 

2) nakaz stosowania instalacji grzewczych opar-

tych na niskoemisyjnych technikach spalania paliw. 

 

§ 11.1Ł Na terenach objętych ”lanem nie wy-

stę”ują obiekty kulturowe o walorach zabytko-

wych, a takwe stanowiska archeologiczneŁ 
2Ł W związku z ustŁ 1 na terenach objętych ”la-

nem nie ustala się s”ecjalnych warunków ochrony 
`rodowiska kulturowegoŁ 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 
uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

 

§ 12Ł Na terenach objętych niniejszym ”lanem 
ustala się: 

1) zakaz lokalizacji funkcji mogących zanieczy-

`cić wody ”odziemne; 
2) zakaz od”rowadzania nieoczyszczonych `cie-

ków do gruntu, rowów ”rzydrownych i wód ”o-

wierzchniowych; 

3) zakaz lokalizacji funkcji będących uródJem ha-

Jasu ”rzekraczającego do”uszczalne ”oziomy haJasu 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej. 

 

RozdziaJ 5 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospo-

darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe 
narawonych na niebezpieczeLstwo powodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych 

 

§ 13Ł Na terenach objętych ”lanem nie wystę-
pują tereny górnicze, tereny zagrowone ”owodzią, 
ani tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnychŁ 

 

RozdziaJ 6 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej 

 

§ 14Ł1. ź zastrzeweniem lokalnych ”rzewęweL 
ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 

”lanu ustala się minimalne szeroko`ci ”asa terenów 
w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych na 

rysunku planu symbolem F 2 KDL oraz symbolem  

F 3 KŚŚ wynoszące 15,0 mŁ 
2. Ustala się minimalne szeroko`ci jezdni: 
1) dla jednojezdniowych ulic oznaczonych: 

a) symbolem F 2 KDL - 6,0 m, 

b) symbolem F 3 KDD - 5,0 m. 

 

§ 15Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala 
się: 

1) dostawę wody z komunalnych ujęć ”o”rzez 
sieć magistralną i stacje uzdatniania; 

2) mowliwo`ć remontów i modernizacji istniejącej 
sieci oraz mowliwo`ć jej rozbudowyŁ 

 

§ 16Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków ustala 
się: 

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadze-

niem `cieków na miejską oczyszczalnię `cieków; 

2) wy”osawenie ulic w kanalizację deszczową; 
3) mowliwo`ć remontów i modernizacji istniejącej 

sieci oraz mowliwo`ć jej rozbudowyŁ 
 

§ 17Ł W zakresie elektroenergetyki ustala się: 
1) zasilanie w energię inwestycji realizowanych 

na terenie objętym ”lanem z istniejącej lub rozbu-

dowywanej sieci elektroenergetycznej z zastrzewe-

niem, we ”okrycie wzrostu za”otrzebowania na 

energię w terenach objętych zasięgiem istniejących 
stacji nastą”i ”o”rzez wymianę transformatorów na 
jednostki o wywszej mocy; 

2)  mowliwo`ć remontów i modernizacji istnieją-
cej sieci oraz mowliwo`ć jej rozbudowyŁ 

 

§ 18Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala 
się: 

1) zastosowanie indywidualnych niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja o”alanych gazem lub olejem o”aJowym; 
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2) mowliwo`ć realizacji sieci cie”Jowniczej zdala-

czynnej i mowliwo`ć ”rzyJączenia do niej nowych 

odbiorcówŁ 
 

RozdziaJ 7 

Przepisy dotyczące szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania i podziaJu nieruchomo`ci objętych 

planem miejscowym, parametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskauników intensywno`ci zabudowy 

 

§ 19Ł1Ł Na terenach objętych ”lanem nie ustala 
się obszarów wymagających ”rze”rowadzenia sca-

leL i ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 
2Ł W ”rzy”adku ”rzystą”ienia do scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci na wniosek wJa`cicieli lub 
uwytkowników wieczystych gruntów ustala się 
nastę”ujące warunki ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1) kawda dziaJka ”rzeznaczona do zabudowy 
musi mieć bez”o`redni dostę” do ulicy ”ublicznej 

ustalonej na rysunku planu liniami rozgraniczający-

mi; 

2) wydzielenie dziaJek dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej musi s”eJniać nastę”ujące 
warunki: 

a) dla zabudowy wolnostojącej ”owierzchnia 
dziaJki nie mowe być mniejsza niw 550 m2; szero-

ko`ć dziaJki nie mowe być mniejsza niw 20,0 m, 
b) dla zabudowy bliuniaczej ”owierzchnia dziaJki 

nie mowe być mniejsza niw 400 m2, szeroko`ć dziaJ-
ki nie mowe być mniejsza niw 15,0 mŁ 

 

§ 20Ł1Ł Śla terenu zabudowy mieszkaniowej 
oznaczonego symbolem F 1 MN ustala się linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

2Ł Pomiędzy liniami zabudowy, a liniami rozgra-

niczającymi ”oszczególne tereny do”uszcza się 
realizację utwardzonych dojazdów, ”arkingów, sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej oraz zieleni. 

 

§ 21Ł Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem F 1 MN ustala się mowliwo`ć realizacji 

nowej zabudowy ”rzy zachowaniu nastę”ujących 
warunków: 

1) ”owierzchnia caJkowita kondygnacji nadziem-

nych budynków lokalizowanych na terenie nie mo-

we być większa niw 40 % ”owierzchni dziaJki ”rze-

znaczonej do inwestycji; 

2) udziaJ zieleni urządzonej wynosić będzie mi-

nimum 50 % ”owierzchni dziaJki ”rzeznaczonej do 

inwestycji; 

3) ilo`ć miejsc ”arkingowych wynosić będzie 
minimum: 

a) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w tym jedno 

z miejsc ”arkingowych mowe znajdować się w ga-

rawu, 
b) 1 miejsce na 20 m2 ”owierzchni caJkowitej 

lokali usJugowych; 

4) zabudowa nie mowe ”rzekraczać wysoko`ci 
10,0 m, licząc od ”oziomu terenu do linii kalenicy 

dachu, ”rzy czym linia o”arcia gJównych ”oJaci 
dachu na `cianach zewnętrznych nie mowe być 
usytuowana wywej niw 5,0 m od poziomu terenu; 

5) realizacja zabudowy o dachach o symetrycz-

nych kątach s”adku ”oJaci dachowych 300  450,  

z gJówną kalenicą usytuowaną równolegle do ”rzy-

legających ulic, na ich odcinkach o ”rzebiegu ”óJ-
nocny zachód ｦ ”oJudniowy wschód; 

6) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ce-

glastym z mowliwo`cią zastosowania dachówek 

ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz 

blachy dachówko”odobnej lub innych materiaJów 
dachówko”odobnych; 

7) mowliwo`ć realizacji ”eJnego lub czę`ciowego 
”od”iwniczenia budynków lub mowliwo`ć ich reali-
zacji bez podpiwniczenia; 

8) mowliwo`ć realizacji ”oddaszy uwytkowych; 

9) z zastrzeweniem ”kt 10, mowliwo`ć realizacji 
jednokondygnacyjnych budynków gos”odarczych 

towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; 
10) zabudowa, o której mowa w ”kt 9, winna 

s”eJniać nastę”ujące warunki: 
a) lokalizacja budynków na dziaJkach niezabu-

dowanych budynkiem mieszkalnym wyJącznie w 
formie dobudowanej do budynku towarzyszącego 
na dziaJce sąsiedniej, 

b) wysoko`ć budynków towarzyszących nie mo-

we ”rzekraczać 5,0 m, licząc od ”oziomu terenu do 

linii kalenicy dachu, ”rzy czym linia o”arcia gJów-

nych ”oJaci dachu na `cianach zewnętrznych nie 
mowe być usytuowana wywej niw 3,0 m od ”oziomu 
terenu. 

 

RozdziaJ 8 

Przepisy dotyczące stawek procentowych, na 
podstawie których ustala się opJatę z tytuJu wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 22Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 

symbolem F 1 MN ustala się 30 ”rocentową staw-

kę sJuwącą naliczaniu o”Jat z tytuJu wzrostu warto-

`ci nieruchomo`ciŁ 
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RozdziaJ 9 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

 

§ 23Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego, na tablicy 

ogJoszeL w Urzędzie Miasta i ”ublikacji na stronie 
internetowej Urzędu MiastaŁ 

 

§ 24Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn - KouleŁ  
 

§ 25Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

Grzegorz Chudomięt 
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIIł437ł09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

Stwierdzenie zgodno`ci planu miejscowego z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego miasta Kędzierzyn ｦ Koule 

 

źgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Kędzierzyn ｦ Koule, ”rzyjętego 

uchwaJą Nr XXIXł346ł2000 z dnia 28 wrze`nia 

2000 r., teren objęty niniejszym ”lanem ”oJowony 
jest w obszarze mieszkalnictwa o dominującej za-

budowie jednorodzinnej.  

Ustalenia planu miejscowego są w ”eJni zgodne 
z ww. ustaleniami Studium.  

Plan miejscowy ustala szczegóJowe zasady za-

gospodarowania terenu zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną z uwzględnieniem ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, zgodnie z ”olityką ”rzestrzenną 
”rzyjętą w Studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn 
ｦ KouleŁ 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIIł437ł09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koule 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

 

Ustalenia ”lanu miejscowego nie nakJadają na 
Gminę Kędzierzyn - Koule obowiązków realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

W związku z ”owywszym ustala się, we ewentu-

alna modernizacja istniejącego uzbrojenia realizo-

wana będzie ze `rodków wJasnych Gminy. 
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