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brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa do-

mowego.  

b) Odbiór od”adów komunalnych gromadzo-

nych w s”osób nieselektywny od wJa`cicieli nie-

ruchomo`ci z terenu miasta GJubczyce cztery 

razy w ciągu miesiąca ｦ 12,38 zJ brutto od osoby 

za jeden miesiąc, jednak nie więcej niw 61,90 zJ 
brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa do-

mowego. 

 

2.a) Odbiór od”adów komunalnych gromadzo-

nych w s”osób selektywny od wJa`cicieli nieru-

chomo`ci z SoJectw gminy GJubczyce dwa razy 

w ciągu miesiąca ｦ 8,25 zJ brutto od osoby za 

jeden miesiąc, jednak nie więcej niw 41,25 zJ 
brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa do-

mowego.  

b) Odbiór od”adów komunalnych gromadzo-

nych w s”osób nieselektywny od wJa`cicieli nie-

ruchomo`ci z SoJectw gminy GJubczyce dwa razy 

w ciągu miesiąca ｦ 12,38 zJ brutto od osoby za 

jeden miesiąc, jednak nie więcej niw 61,90 zJ 
brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa do-

mowego. 

 

3. O”Jaty za odbiór, wywóz i utylizację odpa-

dów komunalnych zalewnie od wielko`ci pojemni-

ka lub odbieranych luzem: 

 

A. Od”adów komunalnych segregowanych 

1) z pojemnika KP-7 - 412,00 zJ brutto za po-

jemnik; 

2) z pojemnika 1100 l - 100,00 zJ brutto za 

pojemnik; 

3) z kubJa 240 l - 22,00 zJ brutto za kubeJ; 
4) z kubJa 110 i 120 l - 11,00 zJ brutto za kubeJ; 
5) odpady wielkogabarytowe luzem - 30,00 zJ 

brutto za 100 kg (odbiór na indywidualne zlecenie). 

B. Od”adów komunalnych niesegregowanych 

1) z pojemnika KP-7 - 619,00 zJ brutto za po-

jemnik; 

2) z pojemnika 1100 l - 150,00 zJ brutto za 

pojemnik; 

3) z kubJa 240 l - 33,00 zJ brutto za kubeJ; 
4) z kubJa 110 i 120 l - 16,50 zJ brutto za kubeJ. 
 

4. Odpady segregowane tj.: plastik, makulatu-

ra i szkJo, urządzenia elektryczne i elektroniczne 

oraz odpady biodegradowalne, a takwe wielkoga-

barytowe odbierane zgodnie z harmonogramem, 

wywowone są nieod”Jatnie. 
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UCHWAIA NR XIV/96/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OLś_NIś 

 

 z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów ”oJowonych w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U.  

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

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 

poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 

675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) 

oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 

1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

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

Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 

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

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

poz. 871, Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,  

Nr 153, poz. 901) oraz w nawiązaniu do uchwaJy 

Rady Miejskiej w Ole`nie Nr XLV/276/09 z dnia 

14.10.2009 r. w sprawie ”rzystą”ienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów ”oJowonych w Starym 

Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej, po stwier-

dzeniu zgodno`ci ustaleL projektu planu z zapi-

sami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Olesno, Ra-

da Miejska w Ole`nie uchwala, co nastę”uje:  
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RozdziaJ 1 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenów ”oJowonych  

w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej,  

w granicach okre`lonych na zaJączniku nr 1 do 

uchwaJy. 
2. Ze względu na brak wystę”owania na obsza-

rze planu problematyki, terenów lub obiektów okre-

`lonych w pkt od 1 do 3, w planie nie okre`la się: 
1) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

2) granic i s”osobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów,  
w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 

na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów. 
 

§ 2. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  
1) rysunek planu w skali 1:2000, będący inte-

gralną czę`cią uchwaJy, stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag, stanowiące zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowi 

zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 
 

§ 3. Nastę”ujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) stanowisko archeologiczne; 

5) granica strefy ｭOWｬ obserwacji archeolo-

gicznej; 

6) granica strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu kultu-

rowego; 

7) obszar obowiązkowej lokalizacji wielopię-
trowej zieleni izolacyjnej; 

8) pas obowiązkowej lokalizacji szpaleru zieleni 

wysokiej; 

9) rodzaj przeznaczenia terenu, oznaczony 

symbolem: MN, P/U, UP/UC, R, KDW - zgodnie  

z legendą. 
 

§ 4. Dla obszaru objętego planem ustala się 

nastę”ujące przeznaczenia terenów oznaczone 

symbolami:  
 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) P/U - tereny zabudowy produkcyjnej oraz 

zabudowy usJugowej; 
3) UP/UC - teren zabudowy produkcyjnej oraz za-

budowy usJugowej z dopuszczeniem 

obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

4) R - tereny rolnicze; 

5) KDW - teren drogi wewnętrznej. 
 

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o:  

1) powierzchni zabudowy budynków ｦ nalewy 

przez to rozumieć ”owierzchnię pod nadziemnymi 

czę`ciami budynków, po zewnętrznym ich obrysie; 

2) linii rozgraniczającej tereny ｦ nalewy przez to 

rozumieć linię rozgraniczającą tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) miejscu postojowym ｦ nalewy przez to ro-

zumieć miejsce postojowe zewnętrzne oraz miej-

sce postojowe w garawu; 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię, której nie mowe przekro-

czyć zewnętrzny obrys budynku, nie licząc scho-

dów zewnętrznych i oka”ów dachu; 

5) planie ｦ nalewy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 uchwaJy; 
6) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to rozu-

mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) przeznaczeniu podstawowym terenu lub prze-

znaczeniu terenu ｦ nalewy przez to rozumieć wiodą-
cy s”osób zagospodarowania i uwytkowania terenu; 

8) przeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ na-

lewy przez to rozumieć przeznaczenie oraz s”osób 

zagospodarowania terenu, mogące być traktowa-

ne jako towarzyszące zapisanemu w planie prze-

znaczeniu podstawowemu i nie mogące wystę-
”ować jako samodzielna funkcja; 

9) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
10) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznacze-

niami graficznymi okre`lonymi w legendzie; 

11) usJugach nieuciąwliwych, produkcji nie-

uciąwliwej ｦ nalewy przez to rozumieć dziaJalno`ć 

usJugową lub ”rodukcyjną niezaliczoną do przed-

sięwzięć dla których s”orządzenie raportu oddzia-

Jywania na `rodowisko jest lub mowe być wyma-

gane, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie 

ochrony `rodowiska; 
12) wielo”iętrowej zieleni izolacyjnej - nalewy 

przez to rozumieć nasadzenia zJowone z drzew  

i krzewów; 
13) zabudowie produkcyjnej - nalewy przez to 

rozumieć obiekty produkcyjne, magazynowe oraz 
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skJady wraz z towarzyszącymi obiektami gospo-

darczymi i garawami, doj`ciami, dojazdami oraz 

niezbędnymi urządzeniami budowlanymi; 

14) zabudowie usJugowej - nalewy przez to ro-

zumieć budynki usJugowe wraz z towarzyszącymi 
budynkami magazynowymi, gospodarczymi i ga-

rawami, doj`ciami, dojazdami oraz niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi. 

 

RozdziaJ 2 

USTALENIA OGÓLNś 

§ 6. W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-

rowania terenu oraz zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu przestrzennego, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia:  

1) wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudo-

wy dotyczą nowych budynków oraz rozbudowy-

wanych czę`ci budynków istniejących; nieprze-

kraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiektów 

infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się remont i ”rzebudowę istnie-

jących budynków lub ich czę`ci, znajdujących się 

w mniejszej odlegJo`ci od dróg niw okre`lają to 

wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne 

linie zabudowy; 

3) za zgodne z planem uznaje się ”rzebudowę  

i rozbudowę istniejących budynków o geometrii 

dachu lub wysoko`ci niezgodnej z ustaleniami 

okre`lonymi w planie dla nowej zabudowy, bez 

konieczno`ci dostosowywania formy dachu i wy-

soko`ci budynku do ustaleL planu, z zastrzewe-

niem ustaleL okre`lonych w pkt 4; 

4) w przypadku nadbudowy istniejących bu-

dynków oraz przebudowy istniejących budynków 

w zakresie zmiany geometrii dachu, obowiązują 

ustalenia okre`lone w planie jak dla nowej zabu-

dowy; 

5) za zgodne z planem uznaje się realizację lu-

karn i wykuszy dachowych;  

6) okre`lone w planie ustalenia dotyczące geo-

metrii dachów budynków nie dotyczą budynków 

związanych z obiektami infrastruktury technicznej; 

7) w terenach oznaczonych symbolem MN 

oraz innych terenach ”oJowonych w zasięgu strefy 

ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, ustala się 

zakaz stosowania wolnostojących no`ników re-

klamowych oraz reklam, o powierzchni przekra-

czającej 3 m2; 

8) na obszarze objętym planem ustala się zakaz 

lokalizacji usJug o`wiaty i wychowania, ”lacówek 

o”iekuLczo ｦ wychowawczych oraz publicznych 

usJug ochrony zdrowia i opieki s”oJecznej; 
9) na obszarze objętym planem dopuszcza się 

lokalizację obiektów maJej architektury; 

10) ustala się zakaz stosowania, ogrodzeL  

z prefabrykowanych elementów betonowych,  

z wyJączeniem sJu”ków oraz ”odmurówki o wy-

soko`ci nie większej niw 60 cm. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia:  

1) ustala się zakaz wprowadzania do wód po-

wierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych `cieków; 
2) przed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyjnej 

ustala się nakaz zdjęcia warstwy ”róchniczej  
z czę`ci terenów przeznaczonych pod obiekty 

budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a na-

stę”nie odpowiednie jej zagospodarowanie; 

3) stosownie do ”rze”isów odrębnych doty-

czących ochrony `rodowiska w zakresie ochrony 

przed haJasem, na obszarze objętym planem 

wskazuje się tereny oznaczone symbolem MN ｦ 

zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

4) inwestycje lokalizowane w granicach obsza-

ru objętego planem, nie mogą ”owodować po-

nadnormatywnych uciąwliwo`ci w zakresie haJa-

su, wibracji, emisji zanieczyszczeL ”yJowych  

i gazowych, promieniowania elektromagnetycz-

nego oraz zanieczyszczenia wód powierzchnio-

wych i podziemnych; 

5) ustala się obowiązek stosowania systemów 

ogrzewania opartych o niskoemisyjne uródJa ener-

gii z wykorzystaniem gazu, oleju o”aJowego, bio-

masy, energii elektrycznej, nowoczesnych, wyso-

kosprawnych technologii opartych na paliwach 

staJych oraz innych ekologicznych technologii. 

 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego, zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej, obowiązują nastę”ujące nakazy i zakazy:  

1) w zakresie ochrony zabytków archeologicz-

nych: 

a) ustala się ochronę oznaczonego na rysunku 

planu stanowiska archeologicznego Nr 2 AZP 84-41 

ｦ `lad osadnictwa pradzieje, ”óune `redniowie-

cze, ”olegającą na obowiązku powiadomienia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o plano-

wanej realizacji inwestycji związanej z prowadze-

niem prac ziemnych, w związku z konieczno`cią 

przeprowadzenia ratowniczych badaL archeolo-

gicznych oraz konieczno`cią do”eJnienia innych 

wymogów proceduralnych ｦ zgodnie z przepisami 

odrębnymi w zakresie ochrony zabytków, 
b) ustala się strefę ｭOWｬ obserwacji archeolo-

gicznej, w obrębie której ustala się obowiązek 

powiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-

bytków o planowanej realizacji inwestycji związa-

nej z prowadzeniem prac ziemnych, w związku  

z mowliwo`cią wystą”ienia konieczno`ci przepro-

wadzenia ratowniczych badaL archeologicznych 

oraz konieczno`cią do”eJnienia innych wymogów 

proceduralnych ｦ zgodnie z przepisami odrębnymi 
w zakresie ochrony zabytków; 

2) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturo-

wego, w granicach której projektowana zabudo-
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wa winna być dostosowana do historycznej kom-

pozycji przestrzennej w zakresie gabarytów, spo-

sobu ksztaJtowania bryJy oraz uwytych materiaJów 

i kolorystyki. 

 

§ 9. W zakresie zasad i warunków scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci oraz dokonywania nowych 

”odziaJów, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) na obszarze planu dopuszcza się scalanie  

i ”odziaJ nieruchomo`ci oraz ”odziaJ nieruchomo-

`ci, przy zachowaniu dostę”no`ci komunikacyjnej 

wydzielonych dziaJek budowlanych, a w przypad-

ku terenów oznaczonych symbolami: P/U, UP/UC, 

przy zachowaniu minimalnych powierzchni dziaJek 

okre`lonych w pkt 2 i 3; 

2) w terenach: 1P/U, 2P/U, 3P/U, minimalna 

powierzchnia dziaJki związanej z dziaJalno`cią 

usJugową nie mowe być mniejsza niw 1500 m2; 

3) w terenie 1UP/UC, minimalna powierzchnia 

dziaJki związanej z dziaJalno`cią ”rodukcyjną lub 

usJugową nie mowe być mniejsza niw 3000 m2; 

4) w przypadku procedury scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ci, kąt ”oJowenia granic dziaJek w sto-

sunku do pasa drogowego powinien zawierać się 

w przedziale od 70o do 90o a szeroko`ć frontu 

dziaJek nie powinna być mniejsza niw 20 m; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 2, 3, 4 nie 

obowiązują przy wydzielaniu dziaJek pod infra-

strukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 
 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 

uwytkowaniu, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) w celu zapewnienia mowliwo`ci prowadze-

nia prac konserwacyjnych przy rowach meliora-

cyjnych, wprowadza się nakaz pozostawienia 

”asów o szeroko`ci 1,5 m (od górnej krawędzi 
cieku), wolnych od zainwestowania oraz nasa-

dzeL zieleni wysokiej; 

2) w przypadku wystę”owania sieci drenar-

skiej, ustala się nakaz zapewnienia ”rawidJowego 

jej funkcjonowania; 

3) ewentualne uszkodzenia sieci drenarskiej  

w trakcie prowadzenia robót ziemnych, nalewy 

zgJaszać wJa`ciwemu zarządcy oraz na”rawić pod 

nadzorem wJa`ciwego organu. 

 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad uzbrojenia terenów, obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia:  

1) za zgodne z planem uznaje się lokalizację 

obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury tech-

nicznej w liniach rozgraniczających dróg lub  

w innych terenach, w s”osób za”ewniający ra-

cjonalne zagospodarowanie i uwytkowanie tere-

nów zgodnie z ich przeznaczeniem okre`lonym  

w planie; 

2) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych inwestycji z istniejącymi elementami infra-

struktury technicznej, nalewy je ”rzeJowyć lub za-

bez”ieczyć na warunkach okre`lonych przez wJa-

`ciwego zarządcę sieci, z zachowaniem obowią-
zujących norm i ”rze”isów; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się 

zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodocią-
gowej, z uwzględnieniem zapewnienia dostę”no-

`ci do wody dla celów ”rzeciw”owarowych; 
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną: 
a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 

b) w przypadku realizacji kubaturowych stacji 

transformatorowych, nalewy wydzielać tereny dla 

potrzeb trafostacji, w s”osób za”ewniający do-

stę” ｦ w porozumieniu z zarządcą sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się 

zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej po 

jej budowie, z dopuszczeniem indywidualnych 

instalacji zbiornikowych; 

6) w zakresie rozwoju systemu telekomunika-

cyjnego: ustala się realizację sieci teletechnicznej, 

zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwo-

jem nowych inwestycji, przy czym w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopusz-

cza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyj-

nej o nieznacznym oddziaJywaniu ｦ w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych; 
7) w zakresie odprowadzenia `cieków oraz 

wód opadowych i roztopowych: 

a) ustala się obowiązek docelowego odprowa-

dzenia `cieków bytowych i ”rzemysJowych do 

sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem ”oniwszych 

ustaleL okre`lonych w lit. b i c, 

b) w terenach oznaczonych symbolami: MN, 

P/U, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 

dopuszcza się stosowanie rozwiązaL indywidual-

nych w postaci szczelnych zbiorników wybieral-

nych, 

c) w terenach oznaczonych symbolami: UP/UC, 

P/U dopuszcza się stosowanie rozwiązaL indywi-

dualnych w postaci oczyszczalni `cieków lokali-

zowanych w terenach wJasnych inwestorów lub 

na gruntach sąsiednich, z wykluczeniem rozwią-
zaL technologicznych opartych na rozsączkowa-

niu `cieków, 
d) w przypadku odprowadzenia `cieków prze-

mysJowych ”rzekraczających dopuszczalne wskau-
niki zanieczyszczeL, ustala się obowiązek instala-

cji urządzeL oczyszczających `cieki do ”oziomów 

normatywnych przed odprowadzeniem do syste-

mu kanalizacji sanitarnej, 

e) docelowo ustala się obowiązek odprowa-

dzania wód opadowych i roztopowych poprzez 

system kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem 

zagospodarowania wód na dziaJce wJasnej w spo-

sób nie ”owodujący zakJóceL stosunków wod-
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nych na gruntach ”rzylegJych lub odprowadzenie 

do odbiornika na warunkach okre`lonych przez 

zarządcę, 
f) w terenach zagrowonych zanieczyszczeniem 

gruntu substancjami ropopochodnymi lub che-

micznymi ustala się obowiązek utwardzenia terenu 

oraz zneutralizowania substancji ropopochodnych 

lub chemicznych na terenie wJasnym inwestora; 

8) w zakresie zagospodarowania od”adów: 
a) ustala się s”osób zagospodarowania odpa-

dów, w tym od”adów niebezpiecznych - zgodnie 

z przepisami odrębnymi i gminnym planem go-

spodarki odpadami, 

b) na terenie wJasnym inwestora nalewy prze-

widzieć miejsca na lokalizację ”ojemników do 

gromadzenia i segregacji od”adów, w tym selek-

tywnej zbiórki od”adów; 
9) w zakresie zaopatrzenia budynków w cie”Jo: 
a) nalewy stosować urządzenia grzewcze o wy-

sokiej s”rawno`ci spalania i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeL, o których mowa w § 7 pkt 5, 

b) dopuszcza się stosowanie odnawialnych 

uródeJ energii. 

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia:  

1) ustala się, we komunikacyjne ”owiązanie 

obszaru objętego planem z drogą krajową odby-

wać się będzie poprzez jedno wJączenie drogi 

1KDW do drogi krajowej; 

2) w liniach rozgraniczających drogi 1KDW 

dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeL  

i sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z drogą; 

3) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 

się lokalizację zieleni oraz no`ników reklamowych 

w formie niekolidującej z przeznaczeniem pod-

stawowym oraz ustaleniami okre`lonymi w § 6 

pkt 7; 

4) za zgodne z planem uznaje się lokalizację  

w liniach rozgraniczających drogi: miejsc posto-

jowych, `ciewek rowerowych lub ciągów pieszo - 

rowerowych; 

5) w terenach P/U i UP/UC dopuszcza się ob-

sJugę komunikacyjną poprzez niewyznaczone na 

rysunku planu drogi wewnętrzne, z uwzględnie-

niem ”oniwszych ustaleL: 
a) szeroko`ć dróg ｦ min. 10,0 m, 

b) w przypadku dróg ｭ`le”ychｬ ｦ obowiązuje 

realizacja ”laców do zawracania, o wymiarach 

min. 20 m x 20 m, 

c) wJączenie projektowanych dróg wewnętrz-
nych do drogi 1KDW ｦ przy zachowaniu trójką-
tów widoczno`ci o wymiarach min. 5 m x 5 m, 

d) wyklucza się wJączanie niewyznaczonych 

na rysunku planu dróg wewnętrznych do drogi 

krajowej; 

6) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-

wych, ustala się nastę”ujące wskauniki: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowiązuje min. 2 miejsca postojowe na kawdy 

dom mieszkalny, 

b) dla zakJadów produkcyjnych ｦ nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe na kawdych 10 zatrud-

nionych osób, 
c) dla projektowanych usJug: 
- nie mniej niw 2 miejsca postojowe, dla usJug 

prowadzonych na powierzchni uwytkowej do 20 m2,  

- nie mniej niw 5 miejsc postojowych, dla usJug 

prowadzonych na powierzchni uwytkowej od po-

wywej 20 m2 do 50 m2,  

- kawde nastę”ne 2 miejsca postojowe, na 

kawde nastę”ne roz”oczęte 50 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug,  
d) ponadto, w przypadku realizacji obiektów 

usJugowo ｦ handlowych o powierzchni s”rzedawy 

”rzekraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów 

powinna być dwukrotnie większa od powierzchni 

s”rzedawy, a w przypadku realizacji obiektu zwią-
zanego z usJugami hotelarskimi - nie mniej niw  
1,2 miejsca postojowego na 1 ”okój hotelowy/ 

apartament. 

 

RozdziaJ 3 

USTALENIA SZCZśGÓIOWś 

§ 13. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1UP/UC, dla którego 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren 

zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usJugowej 
z dopuszczeniem obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

a) drogi wewnętrzne, 
b) parkingi, 

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, parametry i wskauniki zagospodaro-

wania terenu: 

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odlegJo`ci: 
- 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej, 

- 6 m od linii rozgraniczającej terenu drogi 

1KDW, 

b) wskaunik powierzchni zabudowy budynków 

w stosunku do powierzchni dziaJki lub zes”oJu 

dziaJek w ramach jednej inwestycji, nie mowe 

”rzekraczać 40%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być niwsza niw 15 powierzchni dziaJki lub zes”oJu 

dziaJek w ramach jednej inwestycji, 

d) obsJuga komunikacyjna terenu 1UP/UC ｦ  

z drogi 1KDW, z wykluczeniem realizacji bezpo-

`rednich zjazdów z drogi krajowej; 
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4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty projektowanych budynków: 
a) maksymalna wysoko`ć obiektów, liczona od 

naturalnego poziomu gruntu do najwywszego 

punktu dachu, nie mowe ”rzekraczać 12,0 m. 

 

§ 14. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1P/U, 3P/U, dla których 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy pro-

dukcyjnej oraz zabudowy usJugowej; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

a) drogi wewnętrzne, 
b) parkingi, 

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, parametry i wskauniki zagospodaro-

wania terenu: 

a) dopuszcza się wyJącznie usJugi nieuciąwliwe 

i ”rodukcję nieuciąwliwą, 
b) w terenie 1P/U ustala się nie”rzekraczalną 

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

czającej terenu drogi 1KDW, 

c) w terenie 3P/U ustala się nieprzekraczalne 

linie zabudowy w odlegJo`ci: 
- 10 m od linii rozgraniczającej teren z drogą 

krajową, tj. min. 17 m od krawędzi jezdni drogi 

krajowej, 

- 6 m od linii rozgraniczającej terenu drogi 

1KDW, 

d) w terenie 1P/U wskaunik powierzchni zabu-

dowy budynków w stosunku do powierzchni 

dziaJki lub zes”oJu dziaJek w ramach jednej inwe-

stycji nie mowe ”rzekraczać 40%, 

e) w terenie 3P/U wskaunik powierzchni zabu-

dowy budynków w stosunku do powierzchni 

dziaJki lub zes”oJu dziaJek w ramach jednej inwe-

stycji nie mowe ”rzekraczać 70%, 

f) powierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być niwsza niw 15% powierzchni dziaJki lub zespo-

Ju dziaJek w ramach jednej inwestycji, 

g) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi 

1KDW z wykluczeniem realizacji bez”o`rednich 

zjazdów z drogi krajowej; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty projektowanych budynków: 
a) wyklucza się lokalizację obiektów handlo-

wych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków usJugowych 

oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych, li-

czona od naturalnego poziomu gruntu do najwywsze-
go punktu dachu, nie mowe ”rzekraczać 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć obiektów garawo-

wych i gospodarczych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do najwywszego punktu dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 7,0 m, 

d) w granicach strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu 

kulturowego dachy nalewy ”rojektować jako dwu-

spadowe, o symetrycznych kątach nachylenia 

gJównych ”oJaci dachowych, mieszczących się  

w przedziale od 35° do 45°, 
e) poza granicą strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu 

kulturowego, dachy nalewy ”rojektować jako 

dwuspadowe, wielospadowe lub ”Jaskie, 
f) obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

w granicach ｭobszaru obowiązkowej lokalizacji 

wielo”iętrowej zieleni izolacyjnejｬ oraz w ｭ”asie 

obowiązkowej lokalizacji szpaleru zieleni wyso-

kiejｬ. 
 

§ 15. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 2P/U, dla którego obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy pro-

dukcyjnej oraz zabudowy usJugowej; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

a) drogi wewnętrzne, 
b) parkingi, 

c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, parametry i wskauniki zagospodaro-

wania terenu: 

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej teren 

1KDW, 

b) wskaunik powierzchni zabudowy budynków 

w stosunku do powierzchni dziaJki lub zes”oJu 

dziaJek w ramach jednej inwestycji nie mowe 

”rzekraczać 40%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być niwsza niw 15% powierzchni dziaJki lub zespo-

Ju dziaJek w ramach jednej inwestycji, 

d) obsJuga komunikacyjna terenu ｦ z drogi 

1KDW; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty projektowanych budynków: 
a) wyklucza się lokalizację obiektów handlo-

wych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków usJugo-

wych oraz obiektów produkcyjnych i magazyno-

wych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do 

najwywszego punktu dachu, nie mowe ”rzekraczać  

12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć obiektów garawo-

wych i gospodarczych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do najwywszego punktu dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 7,0 m, 

d) dachy nalewy ”rojektować jako dwuspado-

we, wielospadowe lub ”Jaskie, 
e) obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

w granicach ｭobszaru obowiązkowej lokalizacji 

wielo”iętrowej zieleni izolacyjnejｬ. 
 

§ 16. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MN, 2MN, dla których 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: 

a) zabudowa usJugowa, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, parametry i wskauniki zagospodaro-

wania terenu: 

a) w ramach przeznaczenia uzu”eJniającego te-

renu, dopuszcza się wyJącznie usJugi nieuciąwli-
we, z wykluczeniem lokalizacji usJug związanych 

z: obsJugą i naprawami mechanicznymi, blachar-

skimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, punk-

tów skupu i skJadowania surowców wtórnych 

oraz zakJadów kamieniarskich, 

b) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od krawędzi jezdni drogi kra-

jowej, 

c) wskaunik powierzchni zabudowy budynków 

w stosunku do powierzchni dziaJki lub zes”oJu 

dziaJek w ramach jednej inwestycji nie mowe 

”rzekraczać 30%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna nie mowe 

być niwsza niw 40% powierzchni dziaJki budowla-

nej; 

4) zasady ksztaJtowania nowej zabudowy,  

w tym gabaryty projektowanych budynków: 
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na-

lewy realizować w ukJadzie wolnostojącym lub 

bliuniaczym, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych lub usJugowych, liczona od naturalnego 

poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie mowe 

”rzekraczać 10,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć towarzyszących bu-

dynków gospodarczych i garawowych, liczona od 

naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, 

nie mowe ”rzekraczać 6,0 m, 

d) dachy budynków nalewy ”rojektować jako 

dwuspadowe, o symetrycznych kątach nachyle-

nia gJównych ”oJaci dachowych, mieszczących 

się w przedziale od 35° do 45°, 
e) ustala się zakaz stosowania okJadzin z two-

rzyw sztucznych jako materiaJów elewacyjnych, 

f) w przypadku tynkowanych `cian elewacji 

budynków ｦ obowiązuje stosowanie odcieni ja-

snych, stonowanych. 

 

§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1R, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zagospodarowania terenu: wy-

klucza się lokalizację budynków. 
 

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 2R, dla którego obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające terenu: obiek-

ty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zagospodarowania terenu: wy-

klucza się lokalizację budynków i budowli rolni-

czych. 

 

§ 19. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1KDW, dla którego obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi we-

wnętrznej; 
2) zasady i standardy urządzania terenu: 

a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających  

ｦ 15,0 m, 

b) w rejonie skrzywowania z drogą krajową 

obowiązuje zachowanie trójkątów widoczno`ci  
o wymiarach min. 10,0 m x 10,0 m ｦ zgodnie  

z rysunkiem planu, 

c) wJączenie do drogi krajowej ｦ na warun-

kach okre`lonych przez zarządcę drogi krajowej. 

 

RozdziaJ 4 

PRZEPISY KOKCOWś 

§ 20. Stawkę ”rocentową związaną z nalicze-

niem o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysoko`ci: 
1) 30% - dla terenów MN, UP/UC, P/U; 

2) 1% - dla ”ozostaJych terenów. 
 

§ 21. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Olesna. 

 

§ 22. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Ole`nie  

Piotr Antkowiak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr XIV/96/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XIV/96/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenów ”oJowonych  

w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej. 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do projektu planu podczas wyJowenia 

do publicznego wglądu, Rada Miejska w Ole`nie 

nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze ”óuniejszymi zmia-

nami). 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XIV/96/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów ”oJowonych  

w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad 

ich finansowania. 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre-

`ci uchwaJy, nie przewiduje się finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących do zadaL wJasnych gminy. 
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UCHWAIA NR XII/120/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) 

oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 z ”óun. zm.), w nawiązaniu do UchwaJy 

Nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 

31 maja 2010 roku w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”orządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk  

i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć 

obrębu Schodnia) oraz UchwaJy Nr VI/56/11 Rady 

Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r.  

w sprawie zmiany granic obszaru opracowania  

w zaJączniku graficznym do UchwaJy Nr XLV/ 

424/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 

2010 r. w sprawie ”rzystą”ienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć 

obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia)  

i po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ozimek uchwalonego 

uchwaJą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku  

z dnia 20 grudnia 2006 r., na wniosek Burmi-

strza, Rada Miejska w Ozimku uchwala: 

zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków 
(czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu 
Schodnia) 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne planu 

§ 1.1. Plan obejmuje cztery obszary o Jącznej 
powierzchni 2,56 ha. 

2. Granicę opracowania planu wyznaczają: 
1) dla obszaru pierwszego: granice dziaJki Nr 497; 

2) dla obszaru drugiego: ”óJnocne granice dzia-

Jek Nr 92/2, 92/1, 93/2, zachodnia granica dziaJki 
Nr 93/2, wschodnia granica dziaJki Nr 92/2 i ”oJu-

dniowe granice dziaJek Nr 93/2, 93/3 i 92/2; 

3) dla obszaru trzeciego: ”óJnocna granica 

dziaJki Nr 470/3, wschodnie granice dziaJek  

Nr 470/3, 470/1 i 478/7, ”oJudniowe granice 

dziaJek Nr 478/4, 478/8, 478/7, zachodnia grani-

ca dziaJki Nr 478/4 i jej ”rzedJuwenie w kierunku 

”óJnocnym przez dziaJkę Nr 470/3; 

4) dla obszaru czwartego: granice dziaJki Nr 213. 

 

§ 2.1. Ustalenia planu zawarte są w formie: 

1) tekstowej ｦ niniejszej uchwaJy zawierającej 
ustalenia okre`lone w § 3; 


