
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

934 – Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/411/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniają-

ca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza reali-

zację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Grodków 4658 

935 – Rady Miejskiej w Oleśnie nr LII/349/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 

przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie 4658 

936 – Rady Gminy Skarbimierz nr XXXVIII/274/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

w sprawie nadania nazw ulic 4687 

937 – Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLI/297/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 4692 

P O R O Z U M I E N I E  

938 – z dnia 22 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą  

Dąbrowa w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc.  

od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy  

m. Chróścina” w roku 2010 4693 
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UCHWAŁA NR XL/411/10 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 2 czerwca 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację  

podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004  

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Grodkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/250/08 Rady Miej-

skiej w Grodkowie z dnia 03.12.2008 r. w spra-

wie opłaty miesięcznej za świadczenia usług wy-

kraczających poza realizację podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego prowadzo-

nych przez Gminę Grodków przedszkoli i oddzia-

łów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., Nr 1, poz. 8) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)1) uchyla się § 3 ust. 4, 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Grodkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 1 sierpnia 2010 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski 
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UCHWAŁA NR LII/349/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

  

w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity 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 z późniejszymi zmianami) oraz 

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

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717, 

Dz. U. 2004 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) po 

stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustale-

niami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Olesno” 

Rada Miejska, uchwala: 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

 

Rozdział 1 

Przedmiot planu oraz zakres obowiązywania 

ustaleń planu 

 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany dalej planem, obejmuje teren 

położony w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sien-

kiewicza w Oleśnie. 

2. Granice planu określa rysunek planu stano-

wiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały. 
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§ 2.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach planu jest: 

1) kształtowanie przestrzeni wyznaczonej grani-

cami planu w sposób zgodny z zasadami ładu prze-

strzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania 

i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne; 

2) zapewnienie integracji wszelkich działań, 

bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony 

środowiska w tym obiektów budowlanych; 

3) określenie sposobu wykonania prawa własno-

ści, ochrona interesów publicznych oraz ochrona 

uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2. W planie określa się granicę terenów za-

mkniętych – linii klejowej, wyłączonych z opra-

cowania, granice tych terenów określa rysunek 

planu. 

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w § 1 uchwały; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie o ile z tre-

ści przepisu nie wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych – należy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych, 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć 

rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący za-

łącznik graficzny do niniejszej uchwały; 

5) obszarze – należy przez to rozumieć cały 

obszar objęty planem; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren 

wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy 

przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób 

użytkowania terenu w obrębie wyznaczonym 

liniami rozgraniczającymi, który powinien przewa-

żać na danym terenie, i któremu winny być pod-

porządkowane inne sposoby użytkowania okre-

ślone jako przeznaczenie dopuszczalne; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 

przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony  

w planie sposób użytkowania terenu, który uzu-

pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, 

albo może współistnieć z przeznaczeniem pod-

stawowym na warunkach określonych w planie; 

9) usługach nieprodukcyjnych – należy przez to 

rozumieć usługi związane z handlem detalicznym, 

naprawą artykułów użytku domowego i osobistego, 

gastronomią, edukacją, ochroną i opieką społeczną  

i zdrowotną, prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz usługi ogólnospołeczne w rozumieniu 

przepisów szczególnych określających polską klasy-

fikację wyrobów i usług, które nie należą do przed-

sięwzięć powodujących przekraczanie standardów 

jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczal-

nych poziomów emisji substancji i energii do śro-

dowiska, oraz które nie należą do przedsięwzięć dla 

których sporządzenie raportu oddziaływania na śro-

dowisko jest lub może być obowiązujące, w rozu-

mieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska; 

10) usługach produkcyjnych – należy przez to 

rozumieć usługi produkcyjne związane z produk-

cją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i pozyskiwa-

niem drewna oraz przetwórstwem przemysłowym 

w rozumieniu przepisów szczególnych określają-

cych polską klasyfikację wyrobów i usług, które 

nie należą do przedsięwzięć powodujących prze-

kraczanie standardów jakości środowiska oraz nie 

będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-

dzenie raportu oddziaływania na środowisko jest 

obowiązujące; 

11) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię określającą minimalną od-

ległość projektowanych budynków od określonej 

linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabu-

dowy nie obliguje do wznoszenia budynków  

w granicy jej przebiegu; 

12) poziomie terenu – należy przez to rozu-

mieć rzędną projektowanego lub urządzonego 

terenu przed wejściem głównym do budynku, 

13) strefie ochrony konserwatorskiej „E” – na-

leży przez to rozumieć strefę ochrony ekspozycji, 

która obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie 

właściwego eksponowania obiektu zabytkowego 

wraz z jego otoczeniem, 

14) strefie ochrony konserwatorskiej „OW” – 

należy przez to rozumieć strefę obejmującą obszar  

o domniemanej na podstawie badań lub innych 

wskazówek, zawartości ważnych reliktów arche-

ologicznych, które to obszary powinny być zastrze-

żone jako tereny obserwacji archeologicznej. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń planu jest określe-

nie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zago-

spodarowania i zabudowy wynikających z istnie-

jących uwarunkowań i przepisów obowiązującego 

prawa. 

2. Dla obszaru objętego planem ustala się na-

stępujące przeznaczenia oraz przyporządkowane 

im symbole literowe: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej; 

2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej  

z usługami; 

3) U - tereny usług nieprodukcyjnych; 

4) PU - tereny przemysłu, usług; 

5) ZU,U - teren zieleni urządzonej, usług; 

6) ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

7) ZL - teren lasów; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 4660 – Poz. 935 

 

8) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 

9) KDL - teren drogi publicznej lokalnej; 

10) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej; 

11) KDW - teren drogi wewnętrznej; 

12) TKK - teren kolei. 

 

§ 5. Zgodnie z wymaganiami przepisów szcze-

gólnych na rysunku planu są ponadto oznaczone  

z mocy przepisów dotyczących określenia, jakie te-

reny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze – granice strefy sanitarnej od cmentarza. 

 

§ 6.1. Integralną częścią planu jest: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik gra-

ficzny nr 1 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do 

uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica opracowania; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu bądź różnych sposobach zagospoda-

rowania; 

3) linie zabudowy – obowiązujące, nieprzekra-

czalne; 

4) symbole literowe i cyfrowe, określające 

przeznaczenie terenu. 

3. W granicach obszaru objętego planem nie 

występują uwarunkowania, które wymagałyby 

określenia w planie granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

odrębnych w tym terenów górniczych, terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. 

 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w granicach obszaru 

objętego planem 

 

§ 7.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się przeznaczenie terenów i zasady ich 

zagospodarowania. 

2. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczają-

cymi, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele 

zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub 

częściowo na cele przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określo-

nymi w dalszych przepisach planu. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne nie może zaist-

nieć jako docelowo samodzielne i nie może sta-

nowić więcej niż 30% zagospodarowania terenu. 

4. Każdorazowo w ramach terenu mogą być lo-

kalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, 

niezbędna dla obsługi danego terenu miejsca posto-

jowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona o ile ich 

lokalizacja nie jest wykluczona w przepisach szcze-

gółowych planu. 

 

§ 8.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokali-

zacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce 

nie mogą naruszać: 

1) praw właścicieli, użytkowników i admini-

stratorów terenów sąsiednich; 

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciw-

pożarowych; 

3) standardów jakości środowiska określonych 

przepisami ochrony środowiska; 

4) obowiązujących przepisów szczególnych. 

3. Lokalizacja zabudowy na działce musi być 

zgodna z określonymi w Dziale II parametrami  

i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy dla poszczegól-

nych terenów. 

4. Dla terenów wyznaczonych do zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się lokalizację 

jednego budynku mieszkalnego na każdej działce 

budowlanej, w sposób zapewniający optymalne 

nasłonecznienie działki i ograniczenie zacienienia 

sąsiedniej nieruchomości. 

5. Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabu-

dowy, a linią rozgraniczającą terenu, można wy-

korzystać jedynie pod lokalizację: 

1) utwardzonego wjazdu na teren działki, doj-

ścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miej-

sca na pojemniki na śmieci; 

2) miejsc postojowych; 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) zieleni urządzonej. 

6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej bu-

dynki gospodarcze i garaże wolnostojące, należy 

lokalizować w drugiej linii zabudowy, za budyn-

kami mieszkalnymi lub usługowymi, jeśli ustalenia 

Działu II nie stanowią inaczej. 

7. Dla terenów objętych planem określa się 

następujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) realizacja elewacji budynków mieszkalnych 

w tynkach o jasnych kolorach lub w naturalnych 

materiałach budowlanych jak kamień, ceramika  

z elementami szkła i drewna; 

2) zakaz stosowania materiałów wykończe-

niowych typu blacha falista, plastikowe wykła-

dziny elewacyjne z wyjątkiem budynków związa-

nych z działalnością produkcyjną, magazynową  

i składową; 

3) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów 

betonowych; 

4) zakaz stosowania dachów stromych o prze-

suniętych połaciach dachowych w linii kalenicy. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 4661 – Poz. 935 

 

8. Dla terenów objętych planem określa się na-

stępujące zasady kształtowania elementów reklamo- 

wych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne: 

1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchnio-

wych, o powierzchni powyżej 3,0 m2, jeśli usta-

lenia Działu II nie stanowią inaczej; 

2) zakaz wykonywania napisów bezpośrednio 

na dachach, ścianach budynków mieszkalnych 

oraz ogrodzeniach; 

3) zakaz umieszczania szyldów i elementów 

reklamowych na ścianach budynków mieszkal-

nych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji 

oraz na połaci dachowej; 

4) ogranicza się powierzchnię elementów re-

klamowych rozumianych jako całość, do 3,0 m2. 

9. Dla terenów objętych planem określa się 

następujące zasady kształtowania zabudowy  

w sąsiedztwie terenów kolejowych: 

1) budynki i budowle mogą być realizowane  

w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 

obszaru kolejowego i 20 m od osi skrajnego toru 

zgodnie z przepisami szczególnymi o transporcie 

kolejowym; 

2) budynki związane z wielogodzinnym poby-

tem dzieci i młodzieży powinny być sytuowane  

w odległości zapewniającej zachowanie dopusz-

czalnego poziomu hałasu, określonego w przepi-

sach szczególnych w sprawie dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku; 

3) lokalizacja przyszłych inwestycji w sąsiedz-

twie terenów kolejowych musi zapewnić sprawny 

i bezpieczny ruch pociągów w trakcie eksploatacji 

linii kolejowej, a także w trakcie ewentualnej jej 

modernizacji. 

 

§ 9.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się zasady ochrony środowiska. 

2. Dla terenów objętych planem obowiązuje 

zakaz: 

1) lokalizacji inwestycji realizujących przed-

sięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, dla których sporządzenie raportu o od-

działywaniu na środowisko jest wymagane, zgod-

nie z przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony środowiska, poza terenami wyznaczo-

nymi na ten cel w planie, dla których zasady za-

gospodarowania określają przepisy szczegółowe; 

2) likwidacji i naruszania istniejącego staro-

drzewu z wyjątkiem cięć sanitarnych i pielęgna-

cyjnych. 

3. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji 

planu przepisów dotyczących szczegółowych 

zasad ochrony powierzchni ziemi oraz oszczędne-

go korzystania z terenu w rozumieniu przepisów 

prawa ochrony środowiska, a w szczególności: 

1) minimalizowanie przekształceń powierzchni 

ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospoda-

rowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych; 

2) wykorzystanie mas ziemi przemieszczonych 

w trakcie budowy w pierwszej kolejności do ce-

lów niwelacji terenu lub ukształtowania form te-

renu spełniających funkcje estetyczne. 

4. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segre-

gację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepi-

sami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, 

przepisami ustawy o odpadach oraz kierując się 

zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony śro-

dowiska. W przypadku powstawania odpadów 

niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selek-

tywnego ich gromadzenia i przechowywania,  

a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom 

w celu ich unieszkodliwiania w sposób gwarantują-

cy ochronę środowiska. 

5. Nakazuje się, aby działalność usługowa, 

wytwórcza lub produkcyjna, prowadzona zgodnie 

z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczal-

nym oraz na zasadach określonych ustaleniami 

planu, nie stwarzała uciążliwości, w szczególno-

ści w postaci: 

1) przekraczania standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach dotyczących ochrony 

środowiska; 

2) przekraczania obowiązujących norm emisji 

hałasu i wibracji oraz drażniących woni lub świa-

tła o dużym natężeniu; 

3) wykorzystania surowców lub materiałów 

niebezpiecznych w szczególności toksycznych  

i łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie. 

6. W granicach terenu objętego planem, w za-

sięgu strefy sanitarnej od cmentarza obowiązują 

ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy związanej z pro-

dukcją i przechowywaniem artykułów żywno-

ściowych; 

2) zakaz lokalizacji ujęć wód podziemnych dla 

celów pitnych i gospodarczych. 

 

§ 10. W granicach obszaru objętego planem, 

nie występują tereny chronione na mocy przepi-

sów ustawy o ochronie przyrody w związku  

z tym nie określa się zasad ochrony przyrody. 

 

§ 11. W granicach obszaru objętego planem 

określa się zasady ochrony zasobów dziedzictwa 

kulturowego. 

1. Ustala się strefę ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej, w granicach określonych na rysun-

ku planu i oznaczonych symbolem OW - obser-

wacji archeologicznej, mającą na celu ochronę 

znajdujących się i rozpoznanych, lub mogących 

się znajdować i jeszcze nie rozpoznanych, zabyt-

ków archeologicznych, dla której obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) wszelkie działania inwestycyjne związane  

z naruszeniem struktury gruntu, w granicach wy-

znaczonej strefy ochrony, możliwe są po zawia-

domieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 4662 – Poz. 935 

 

ków i dopełnieniu procedur określonych w przepi-

sach szczególnych o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, mówiących o zagospodarowaniu 

zabytków, prowadzeniu badań, prac i robót oraz 

podejmowaniu innych działań przy zabytkach; 

2) dopuszcza się zwykłe, rolnicze użytkowanie 

gruntu. 

2. Ustala się strefę ochrony konserwator-

skiej, w granicach określonych na rysunku pla-

nu i oznaczoną symbolem E – ochrony ekspo-

zycji, mającą na celu ochronę właściwego eks-

ponowania zabytkowego kościoła odpustowego 

p.w. Św. Anny wpisanego do rejestru zabyt-

ków pod nr A/158/78, dla której obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) ograniczenie wysokości zabudowy do 10,0 m, 

2) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, 

3) zakaz stosowania materiałów wykończe-

niowych typu blacha falista, plastikowe wykła-

dziny elewacyjne, 

4) nakaz realizacji zabudowy o dachach stro-

mych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 

30 – 42o, krytych dachówką lub materiałami 

dachówkopodobnymi. 

 

§ 12.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych. 

2. Do terenów przeznaczonych do realizacji 

przestrzeni publicznych zalicza się: 

1) tereny usług publicznych; 

2) tereny parkingów ogólnodostępnych, które 

towarzyszą przeznaczeniu podstawowemu lub do-

puszczalnemu w obszarze przestrzeni publicznej; 

3) tereny dróg publicznych. 

3. W granicach terenów przestrzeni publicznej, 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na ry-

sunku planu, obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2; 

2) możliwość lokalizowania elementów małej 

architektury jeśli nie narusza to przepisów szcze-

gółowych planu; 

3) nakaz dostosowania przestrzeni publicznej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

§ 13.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości. 

2. W granicach terenów objętych planem do-

puszcza się możliwość podziału nieruchomości: 

1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodnie  

z liniami rozgraniczającymi te tereny; 

2) w celu wydzielenia działki budowlanej 

zgodnie z: 

a) zasadami podziału określonymi dla poszcze-

gólnych funkcji terenu, 

b) wymogiem dostępności działki budowlanej 

do drogi publicznej. 

3. W granicach terenu określonego liniami roz-

graniczającymi niedopuszczalne są podziały dzia-

łek istniejących, które nie gwarantują samodziel-

nej realizacji ustaleń planu, określonych w przepi-

sach szczegółowych planu. 

4. Dopuszcza się możliwość scalania działek, 

gdy parametry działki istniejącej uniemożliwiają jej 

wykorzystanie zgodnie z ustaleniami planu okre-

ślonymi dla danego terenu. 

5. Powstałe w wyniku podziału działki, zarówno 

zabudowane jak i przeznaczone pod zainwestowa-

nie, muszą spełniać wymogi dotyczące wskaźników 

zabudowy i terenów biologicznie czynnych, okre-

ślonych w przepisach szczegółowych. 

 

§ 14.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się zasady rozbudowy i modernizacji sys-

temu komunikacyjnego. 

2. W granicach terenów objętych planem ob-

sługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami 

publicznymi: 

1) drogami o klasie Z-zbiorcze, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KDZ o parametrach 

określonych w przepisach szczegółowych; 

2) drogami o klasie L-lokalne, oznaczonymi na 

rysunku planu symbolem KDL o parametrach 

określonych w przepisach szczegółowych; 

3) drogami o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KDD o parametrach 

określonych w przepisach szczegółowych. 

3. W celu uzupełnienia systemu komunikacji 

oraz obsługi istniejących i projektowanych obiek-

tów budowlanych, na terenie objętym planem 

wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDW. 

 

§ 15.1. W granicach obszaru objętego planem 

określa się ogólne zasady rozbudowy i moderni-

zacji systemu infrastruktury technicznej: 

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja 

urządzeń infrastruktury technicznej może być 

realizowana zgodnie z potrzebami poszczególnych 

dysponentów i użytkowników mediów pod wa-

runkiem zgodności z ustaleniami planu dla po-

szczególnych terenów oraz ustaleniami przepisów 

szczególnych; 

2) zaleca się realizację projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-

cych tereny komunikacji; 

3) możliwość realizacji innych niż wymienione 

w ust. 2 – 8 sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmo-

wych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych 

ustaleń planu; 

4) dopuszcza się lokalizację naziemnych kuba-

turowych urządzeń infrastruktury technicznej np. 

stacji transformatorowych jako obiektów wolno-

stojących lub wbudowanych w granicach po-

szczególnych terenów, przeznaczonych na inne 
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funkcje, pod warunkiem zgodności tej lokalizacji  

z przepisami szczególnymi; 

5) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 

technicznej należy je przenieść lub odpowiednio 

zmodernizować zgodnie z warunkami technicz-

nymi określonymi przez zarządcę sieci w oparciu 

o przepisy szczególne. 

2. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące za-

opatrzenia w wodę: 

1) realizacja obsługi z istniejącej sieci wodo-

ciągowej; 

2) obsługa nowych terenów po rozbudowie 

istniejącej sieci wodociągowej lub indywidualnych 

ujęć wody dla obsługi terenów inwestycyjnych 

wyznaczonych w planie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o przekrojach zabezpieczających potrze-

by przeciwpożarowe i wyposażonych w niezbęd-

ne hydranty zewnętrzne. 

3. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące od-

prowadzania ścieków sanitarnych: 

1) realizacja obsługi z istniejącej sieci kanaliza-

cyjnej; 

2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, doce-

lowo obsługa wszystkich obszarów wyznaczo-

nych pod realizację inwestycji i odprowadzenie 

ścieków do oczyszczalni ścieków; 

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanali-

zacyjnej, dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, dopuszcza się realizację indywidualnych, 

szczelnych, bezodpływowych zbiorników do gro-

madzenia ścieków i wywóz ich do oczyszczalni 

ścieków; 

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakaz 

realizacji urządzeń oczyszczających ścieki – tzw. 

„oczyszczalni przydomowych” i odprowadzania 

ścieków do gruntu; 

5) po realizacji kolektorów i rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej obowiązuje nakaz włączenia insta-

lacji sanitarnych poszczególnych obiektów bu-

dowlanych do komunalnej sieci kanalizacji sani-

tarnej zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) w przypadku odprowadzenia ścieków prze-

mysłowych o składzie przekraczającym dopusz-

czalne wskaźniki zanieczyszczeń, obowiązek in-

stalowania urządzeń do oczyszczenia ścieków do 

parametrów umożliwiających wprowadzenie ich 

do systemu komunalnego. 

4. W granicach terenów objętych planem 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące od-

prowadzania wód opadowych: 

1) realizacja obsługi z istniejącej sieci kanaliza-

cji deszczowej; 

2) rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej w celu wyposażenia i obsługi projektowa-

nych terenów i budynków; 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych bez-

pośrednio do gruntu z terenów o utwardzonej 

powierzchni, narażonych na zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi; 

4) odprowadzenie wód deszczowych z terenu 

objętego planem winno być zgodne z przepisami 

szczególnymi dotyczącymi gospodarki wodnej, 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadza-

niu ścieków do wód lub do ziemi, oraz warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-

ki i ich usytuowanie. 

5. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zaopa-

trzenia w energię elektryczną: 

1) zachowanie i modernizacja istniejących linii 

średniego i wysokiego napięcia oraz istniejących 

stacji transformatorowych 15/04 kV; 

2) możliwość rozbudowy istniejącej sieci elek-

troenergetycznej oraz budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/04 kV w celu przyłącze-

nia nowych odbiorców, jeśli nie narusza to innych 

ustaleń planu; 

3) zaleca się prowadzenie sieci niskiego napię-

cia jako linii kablowych; 

4) możliwość przebudowy i zmiany istnieją-

cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 

na linie kablowe. 

6. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zaopa-

trzenia w energię cieplną: 

1) zaopatrzenie w energię cieplną może odby-

wać się z miejskiego systemu ciepłowniczego 

oraz ze źródeł indywidualnych; 

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzew-

czych czystych nośników energii – stosowanie 

wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw  

o niskiej emisji pyłów, tlenku węgla, sadzy oraz 

tlenków siarki i azotu. 

7. W granicach terenu objętego planem obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące sieci 

teletechnicznych: 

1) zachowanie i modernizacja istniejących sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych; 

2) możliwość rozbudowy istniejących sieci te-

lekomunikacyjnych w celu przyłączenia nowych 

abonentów; 

3) możliwość lokalizacji wolnostojących masz-

tów antenowych wyłącznie na terenach wyzna-

czonych w planie. 

8. W granicach obszaru objętego planem 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące sieci 

gazowej: 

1) zachowanie i możliwość modernizacji istnie-

jących sieci i urządzeń gazowych; 

2) możliwość budowy sieci i urządzeń gazo-

wych w celu obsługi istniejącej i projektowanej 

zabudowy, jeśli nie narusza to przepisów szcze-

gółowych planu. 
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§ 16. W granicach terenu objętego planem nie 

określa się sposobu tymczasowego użytkowania 

terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnego z planem, teren pozostaje w dotych-

czasowym użytkowaniu. 

 

Dział II 

Przepisy szczegółowe 

 

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 – 9MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieprodukcyjne, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym miejsca postojowe; 

3) zasady zagospodarowania działki: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej, 

b) budynek mieszkalny w zabudowie wolno-

stojącej lub bliźniaczej, 

c) możliwość zachowania istniejącej zabudowy 

zagrodowej, 

d) dopuszcza się lokalizację budynku gospo-

darczego lub garażowego w drugiej linii zabudo-

wy, 

e) powierzchnia zabudowy maksymalnie 35%, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 40% powierzchni działki, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDD – zgodnie z rysunkiem planu 

– 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi, a dla tere-

nów, dla których nie określono nieprzekraczalnej 

linii zabudowy na rysunku planu – 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogę lub w nawiązaniu do zabu-

dowy w bezpośrednim sąsiedztwie, 

- od dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDL – 10,0 m od linii rozgrani-

czającej drogę lub w nawiązaniu do zabudowy  

w bezpośrednim sąsiedztwie, 

- od drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDZ – 10,0 m od linii rozgrani-

czającej drogę, ponadto: 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MN – 6 m od linii rozgraniczającej 

drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 3KDD – zgodnie z rysunkiem planu 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9MN – 6 m od linii rozgraniczającej 

drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 10KDD i 14KDD – zgodnie z rysun-

kiem planu, 

h) zapewnienie miejsc postojowych na własnej 

działce 

- dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej nie 

mniej niż dwa miejsca postojowe poza miejscami 

garażowymi, 

i) garaż na działce może być wzniesiony jako 

budynek dobudowany lub wbudowany do budyn-

ku mieszkalnego; w każdym przypadku elewacja 

garażu i budynku mieszkalnego muszą być zapro-

jektowane w sposób jednolity, 

j) w przypadku wznoszenia garażu jako budyn-

ku wolnostojacego należy go lokalizować w dru-

giej linii zabudowy za budynkiem mieszkalnym, 

4) zasady podziału działek: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

działki budowlanej: 

- dla zabudowy wolnostojącej – 700 m2, 

- dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2, 

b) kąt położenia granicy nowo wydzielanej 

działki w stosunku do pasa drogowego:  

                                              90o +/_10o; 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja 

nadziemna oraz poddasze użytkowe, 

- maksymalna wysokość budynku mieszkalne-

go – 9,5 m licząc od poziomu terenu do krawędzi 

głównej kalenicy, 

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – 

jedna kondygnacja lecz nie wyższe niż 4,0 m, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe 

o symetrycznym nachyleniu głównych połaci da-

chowych 32-45o, 

- dopuszcza się dachy, 

- dachy budynków gospodarczych i garaży 

wolnostojących płaskie lub w przypadku dachów 

stromych, nachylenie połaci dachowych 15-30o, 

- w przypadku łączenia budynków gospodar-

czych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy 

stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak 

dla budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej E, określonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 2. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5MN – 7MN i 9MN w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, określonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 – 3MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna, 

b) usługi nieprodukcyjne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleń urządzona, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym miejsca postojowe; 

3) zasady podziału działek: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

działki budowlanej – 1000 m2, 
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b) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki 

w stosunku do pasa drogowego: 90o +/_10o; 

4) zasady zagospodarowania działki: 

a) budynek mieszkalny wolnostojący, 

b) dopuszcza się realizację usług zlokalizowa-

nych w parterze zabudowy mieszkaniowej, dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego lub jako 

obiekt wolnostojący, 

c) dopuszcza się lokalizację budynku gospo-

darczego i garażu w drugiej linii zabudowy, 

d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 30% powierzchni działki, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- zgodnie z rysunkiem planu lub w nawiązaniu 

do zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie, 

g) zapewnienie miejsc postojowych na własnej 

działce: 

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej 

niż dwa miejsca postojowe, 

- dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić 

indywidualnie w zależności od specyfiki prowa-

dzonej działalności lecz nie mniej niż cztery miej-

sca postojowe, 

- dla samochodów dostawczych związanych  

z prowadzoną działalnością usługową lub rze-

mieślniczą należy zapewnić dodatkowe miejsca 

postojowe w zależności od charakteru prowadzo-

nej działalności; 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynki mieszkalne i usługowe – maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze 

użytkowe, 

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m li-

cząc od poziomu terenu do krawędzi głównej 

kalenicy, 

- budynki gospodarcze i garaże – jedna kondy-

gnacja nadziemna, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków mieszkalnych i usługowych 

spadziste, dwu lub wielospadowe o jednakowym 

nachyleniu głównych połaci dachowych 30-45o, 

- dachy budynków gospodarczych i garaży wol-

nostojących w przypadku dachów stromych 15-30o, 

- w przypadku łączenia budynków gospodar-

czych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy 

stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak 

dla budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MNU w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, określonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 – 4U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

usługowa – usługi nieprodukcyjne w tym również 

usługi publiczne z zakresu administracji, szkolnic-

twa publicznego i oświaty, publicznych obiektów 

ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo-

łecznej, i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

i komunikacji w tym parkingi i drogi wewnętrzne, 

b) zieleń urządzona, 

3) zasady podziału działek – minimalna po-

wierzchnia nowo wydzielonych działek – 1000 m, 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budynki wolnostojące, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 30% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD, 

- 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, 

oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL, 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U – zgodnie z rysunkiem planu, 

e) zapewnienie miejsc postojowych na własnej 

działce dla obsługi funkcji usługowej – nie mniej 

niż jedno miejsce postojowe /2 pracowników  

i 3 stanowiska /100m2 powierzchni usługowej, 

f) dopuszcza się lokalizację na działce parkin-

gów ogólnodostępnych na maks. 20 miejsc po-

stojowych, 

g) nawierzchnia parkingów ulepszona, przepusz-

czalna, 

h) nasadzenia zieleni wysokiej liściastej, ga-

tunki preferowane: dąb, lipa, klon, jesion, wiąz; 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość nowej zabudowy: 

- maksymalnie dwie kondygnacje oraz podda-

sze użytkowe, 

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi głównej 

kalenicy, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków spadziste dwu lub wielo-

spadowe o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych 30-45o 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3U w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej OW, określonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 11PU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny prze-

mysłu, usług produkcyjnych, usług nieprodukcyj-

nych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty administracyjno-socjalne dla obsługi 

przemysłu i usług, 

b) magazyny i składy, 
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c) urządzenia infrastruktury technicznej i ko-

munikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca po-

stojowe 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) możliwość lokalizacji inwestycji realizują-

cych przedsięwzięcia mogące znacząco oddziały-

wać na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane, zgodnie z przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony środowiska, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3PU, 4PU, 5PU, 9PU możliwość lokali-

zacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko jest wymagane, z zakresu: 

- instalacji do wytwarzania podstawowych 

produktów farmaceutycznych z zastosowaniem 

procesów chemicznych lub biologicznych, 

- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-

gacyjnych i radiolokacyjnych, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi dotyczącymi ochrony środo-

wiska, 

- instalacji do powierzchniowej obróbki metali 

lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem proce-

sów chemicznych lub elektrolitycznych, 

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 

50% powierzchni działki, 

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 20% powierzchni działki, 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę zbior-

czą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ, 

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokal-

ną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdo-

wą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD, 

f) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izola-

cyjnej wzdłuż ogrodzenia działki z rodzimych ga-

tunków drzew liściastych lub iglastych, na tere-

nach oznaczonych na rysunku planu, sąsiadują-

cych z terenami mieszkaniowymi i usługowymi; 

szerokość pasa zieleni izolacyjnej powinna wyno-

sić, zgodnie z rysunkiem planu, minimum 10 m, 

g) zapewnienie miejsc postojowych i placów 

manewrowych na własnej działce, w zależności 

od specyfiki zakładu również dla samochodów 

ciężarowych; 

h) konieczność wyposażenia inwestycji w insta-

lacje i urządzenia zabezpieczające, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi, 

i) wymóg realizacji instalacji sanitarnej i desz-

czowo-przemysłowej oraz urządzeń oczyszczają-

cych ścieki deszczowo - przemysłowe do pozio-

mu określonego w przepisach szczególnych, 

j) instalacja deszczowo – przemysłowa powin-

na obejmować powierzchnie związane z możliwo-

ścią zanieczyszczenia substancjami ropopochod-

nymi oraz powierzchnie parkingowe, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość nowej zabudowy: 

- maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, 

- maksymalna wysokość budynku – 15,0 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi elewacji 

frontowej lub krawędzi głównej kalenicy 

b) geometria dachu: 

- dla budynków przemysłowych i magazyno-

wo-składowych – w zależności od specyfiki dzia-

łalności, 

- dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego 

– dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci 

dachowych 30-42o. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1-11PU wprowadza się zakaz składo-

wania odpadów i lokalizacji magazynów, w któ-

rych sposób magazynowania substancji może 

niekorzystnie oddziaływać na środowisko i umoż-

liwiać wypłukiwanie substancji chemicznych do 

gleby. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU, w granicach strefy sanitarnej od 

cmentarza, określonej na rysunku planu obowią-

zują ustalenia § 9, ust. 6. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU, 10PU, 11PU w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, określonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PU w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej E, określonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 2. 

 

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1ZU,U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urzą-

dzona, usługi nieprodukcyjne w tym usługi sportu 

i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) miejsca postojowe i parkingi; 

3) zasady zagospodarowania: 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren należy zagospodarować jako teren 

wypoczynku i rekreacji w zieleni urządzonej, 

b) zakaz wycinki starodrzewu za wyjątkiem 

cięć sanitarnych 

c) nowe nasadzenia zieleni wysokiej należy re-

alizować z rodzimych gatunków drzew liściastych 

lub iglastych, gatunki preferowane – dąb, lipa, 

klon, jesion, wiąz, 

d) możliwość lokalizacji miejsc postojowych  

i parkingów maks. 20% powierzchni działki, 

e) możliwość lokalizacji usług nieprodukcyj-

nych w tym usług sportu i rekreacji, 

f) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% 

powierzchni działki, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 40% powierzchni działki, 
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h) nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0 m 

od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe, ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDD, 

i) zapewnienie miejsc postojowych na własnej 

działce dla obsługi funkcji usługowej – nie mniej 

niż jedno miejsce postojowe /2 pracowników  

i 3 stanowiska/100m2 powierzchni usługowej, 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość nowej zabudowy: 

- maksymalnie dwie kondygnacje oraz podda-

sze użytkowe, 

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m, 

licząc od poziomu terenu do krawędzi elewacji lub 

głównej kalenicy, 

b) geometria dachu: 

- dachy budynków spadziste dwu lub wielo-

spadowe o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych 20-42o. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZU,U w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, określonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2ZI ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń izola-

cyjna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakaz realizacji nowych nasadzeń zieleni  

w formie zwartej zieleni wysokiej i średniej two-

rzącej izolację dla terenów zabudowy mieszka-

niowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1MN,4MN od terenu dróg publicznych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 1KDZ i 1KDL 

oraz terenów przemysłowo-usługowych oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 6PU, 7PU, 

b) preferowane gatunki drzew liściastych: ja-

rząb, robinia, głóg, niskie odmiany klonu, 

c) dla terenu 1ZI i 2ZI obowiązek lokalizacji 

ciągów pieszych, 

d) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych 

obiektów małej architektury w tym kiosków gaze-

towych i budek telefonicznych, 

f) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-

wych. 

 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów; 

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z pla-

nem urządzenia lasu; 

3) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-

wych oraz grodzenia działek. 

 

§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2KDZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 

publicznej klasy „Z”- zbiorczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

a) możliwość lokalizacji zatok dla przystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 

                                                     20,0 m, 

b) docelowo możliwość realizacji obiektów po-

zwalających na przekroczenie terenów kolei nad 

poziomem terenu oraz włączeń dróg lokalnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDL, 

2KDL, 

c) zapewnienie bezpiecznych przejść pieszych 

w rejonie skrzyżowania drogi oznaczonej symbo-

lem 1KDZ z drogami lokalnymi, oznaczonymi na 

rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL, 

d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż 

ulicy 

e) możliwość lokalizacji zatok dla przystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych, 

f) realizacja ścieżek rowerowych 

g) w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszka-

niowej należy przewidzieć zastosowanie ekranów 

dźwiękochłonnych lub innych rozwiązań reduku-

jących rozprzestrzenianie się hałasu. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1-2KDZ w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, określonej na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 

 

§ 25.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 4KDL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 

publicznej klasy „L”- lokalnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 

- dla drogi 1KDL min. 20,0 m, 

- dla drogi 2KDL, 3KDL, 4KDL min. 15,0 m, 

b) przekrój jezdni 1x2, 

c) możliwość lokalizacji zatok dla przystanków 

komunikacji miejskiej oraz wiat przystankowych 

dla terenu dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1-4KDL, 

d) możliwość lokalizacji miejsc postojowych 

wzdłuż ulicy; 

e) wzdłuż terenów mieszkaniowych i usługo-

wych realizacja ciągów pieszych, 

f) realizacja ścieżek rowerowych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3KDL, 4KDL w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu 

obowiązują ustalenia § 11, ust. 1. 
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§ 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 17KDD ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 

publicznej klasy „D”- dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 

                                                      10,0 m, 

b) wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej obowiązek realizacji ciągu pieszego. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KDD, 12KDD, 14-16KDD w grani-

cach strefy ochrony konserwatorskiej OW, okre-

ślonej na rysunku planu obowiązują ustalenia  

§ 11, ust. 1. 

 

§ 27.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2KDW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 

wewnętrznej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgra-

niczających drogi; 

3) szerokość drogi w liniach rozgraniczających min.  

                                                                5,0 m, 

4) możliwość realizacji drogi w formie ciągu 

pieszo jezdnego. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KDW, 2KDW w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej OW, określonej na ry-

sunku planu obowiązują ustalenia § 11, ust. 1 

 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 - 2TKK, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny kolei – 

pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 relacji Kale-

ty-Wrocław, przewidzianej do modernizacji; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi 

określonymi przez zarządcę terenu w oparciu o prze-

pisy szczególne. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

 

§ 29.1. Stawkę procentową służącą naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4. Ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na: 

dla terenu MN -   30 % 

dla terenu MNU - 30 % 

dla terenu U -      30 % 

dla terenu PU -    30 % 

dla terenu ZU,U - 30 % 

2. Od pozostałych terenów i gruntów będą-

cych własnością gminy lub zbywanych na jej 

rzecz, jednorazowa opłata nie będzie pobierana. 

 

§ 30. W granicach obszaru objętego planem tra-

ci moc zmiana fragmentu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy Ole-

sno, uchwalonego Uchwałą nr XXXV/271/97 Rady 

Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 czerwca 1997 r. 

 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Olesna. 

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr LII/349/10 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klucz-

borskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej 

w Oleśnie. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź-

niejszymi zmianami), po zapoznaniu się z informacją 

Burmistrza Olesna w sprawie uwag wniesionych  

w ustawowym terminie wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie, Rada Miejska  

w Oleśnie rozstrzyga następująco: 

 

1. W odniesieniu do uwag złożonych do projektu 

planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 

od 19.01.2009 r do 10.02.2009 r.: 

a) Odrzuca się uwagę wniesioną w dniu 

30.01.09 r. przez Pana Artura Dudę, dotyczącą 

zmiany granicy opracowania planu i objęcia planem 

dz. nr 2300/165. zmiana granicy opracowania pla-

nu wymagałaby zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie  

Nr X/62/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. i ponowienia 

całej procedury sporządzania planu miejscowego. 

b) Uwzględnia się uwagę wniesioną w dniu 

30.01.09 r. przez Pana Artura Dudę, dotyczącą 

likwidacji wyznaczonej strefy zieleni izolacyjnej na 

dz. nr 767/271 i przeznaczenia tego terenu pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

c) Uwzględnia się uwagę wniesioną w dniu 

25.02.09 r. przez Państwa Małgorzatę i Jana Wie-

czorek, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu dz. 

nr 2322/241 i dopuszczenie zabudowy przemysło-

wo – usługowo - mieszkaniowej. Ze względu na 

małą powierzchnię terenu działki i istniejące zago-

spodarowanie, w planie miejscowym przeznaczono 

teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

2. W odniesieniu do uwag złożonych do projektu 

planu wyłożonego ponownie do publicznego wglądu 

w dniach od 29.07.2009 r do 28.08.2009 r.: 

a) Odrzuca się uwagę wniesioną w dniu 

14.08.09 r. przez Pana Jerzego Dybałę, dotyczącą 

zmiany przeznaczenia terenu dz. nr 2308/272 przy 

ul. Paulinki z terenów obsługi transportu samocho-

dowego – parkingi – na tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej. Ze względu na niskie para-

metry ulicy Paulinki i brak możliwości parkowania 

przy ulicy, oraz dużą intensywność zabudowy jed-

norodzinnej uznaje się za celowe pozostawienie 

wydzielonych terenów obsługi transportu samocho-

dowego dla wymaganego ustawowo, zabezpiecze-

nia potrzeb parkingowych. 

3. W trakcie ponownego wyłożenia projektu pla-

nu do publicznego wglądu w dniach od 08.02.2010 

do 09.03.2010 uwag nie wniesiono. 

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały nr LII/349/10 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasa-

dach ich finansowania. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. Zm.), w związku z art. 7 ust. 1  

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

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

1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska 

w Oleśnie przyjmuje następujące rozstrzygnięcie  

w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, stanowiących zadania własne Gminy 

Olesno oraz o zasadach ich finansowania: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej, Leśnej  

i Sienkiewicza w Oleśnie, należące do zadań wła-

snych Gminy Olesno obejmują: 

1) realizację dróg i ulic publicznych o parame-

trach klasy D, oznaczonych w planie symbolem od 

3KDD, 4KDD, 7KDD - 17 KDD, 

2) realizację dróg i ulic publicznych o parame-

trach klasy L, oznaczonych w planie symbolem  

                                                        3KDL, 

3) realizację ulicy publicznej o parametrach klasy Z, 

oznaczonej w planie symbolem 1KDZ, 2KDZ, 

4) realizacji infrastruktury technicznej w zakresie 

wodociągów i kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

o łącznej długości sieci ok. 7300 m każda. 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje 

także urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: chod-

niki, zieleń, oświetlenie, sygnalizację i urządzenia 

sterowania ruchem. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych z nimi-

wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jed-

nostki miejskie. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa,  

w kompetencji których leży rozwój sieci infra-

struktury technicznej, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

na podstawie przepisów odrębnych. 

3) Podstawę przyjęcia do realizacji zadań okre-

ślonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych 

gminy, stanowić będą zapisy wieloletniego progra-

mu inwestycyjnego miasta Olesna zgodnie z okre-

ślonymi w nim terminami przewidzianymi na reali-

zacje tych zadań. 

4) Inwestycje mogą być realizowane etapowo  

w zależności od wielkości środków przeznaczonych 

na inwestycje. 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej określonych w planie Fi-

nansowanie inwestycji może odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu Miasta; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet Miasta – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub 

w formie partnerstwa publiczno – prywatnego,  

a także właścicieli nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2010 

RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazw ulic 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadać nazwę ul. Brzeska – części drogi wo-

jewódzkiej Nr 401 zlokalizowanej na działce ozna-

czonej w ewidencji gruntów numerem 368/6 oraz 

drodze wewnętrznej będącej własnością gminy 

Skarbimierz na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów Nr 368/2, 368/5, k.m. 1- obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 2. Nadać nazwę ul. Konwaliowa - drodze 

wewnętrznej, będącej własnością gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na działkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 377/3, 377/2, 

377/1 k.m. 1 - obręb Żłobizna - zgodnie z załącz-

nikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 3. Nadać nazwę ul. Fiołkowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na działkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 373/2, 373/1 

k.m. 1 - obręb Żłobizna - zgodnie z załącznikiem 

graficznym Nr 1. 

§ 4. Nadać nazwę ul. Tulipanowa - drodze 

wewnętrznej, będącej własnością gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na działkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 371/1, 148/8 

k.m. 1 - obręb Żłobizna - zgodnie z załącznikiem 

graficznym Nr 1. 

 

§ 5. Nadać nazwę ul. Kalinowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 384/1 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 6. Nadać nazwę ul. Malinowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewiden-

cji gruntów numerami 414, 409, 46 k.m. 1 - obręb 

Żłobizna - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 7. Nadać nazwę ul. Jaśminowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 2/4 k.m. 2 oraz drodze we-

wnętrznej będącej własnością powiatu Brzeskiego, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 256/5 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 
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§ 8. Nadać nazwę ul. Różana - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na działkach oznaczonych 

w ewidencji gruntów numerami 386/1, 295/8  

k.m. 1 - obręb Żłobizna - zgodnie z załącznikiem 

graficznym Nr 1. 

 

§ 9. Nadać nazwę ul. Makowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 372 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 10. Nadać nazwę ul. Magnolii - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 432/13 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 11. Nadać nazwę ul. Irysowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością Pawła Hofman, Be-

aty Jakimiuk, Dariusza Jakimiuk, Aldony Adam-

czyk-Krawiec, Piotra Krawiec zlokalizowanej na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 

228/2 oraz drodze wewnętrznej, będącej własno-

ścią Emiliana Guszpit, Danuty Linek oraz Bartosza 

Linek zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewi-

dencji gruntów numerem 228/3 k.m. 1 - obręb Żło-

bizna - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 12. Nadać nazwę ul. Bratkowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 182/1 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 13. Nadać nazwę ul. Forsycji - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością powiatu Brzeskie-

go, zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewi-

dencji gruntów numerem 1/3 k.m. 2 - obręb Żło-

bizna - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 14. Nadać nazwę ul. Stokrotki - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewi-

dencji gruntów numerami 16/10, 295/7 k.m. 1 - 

obręb Żłobizna - zgodnie z załącznikiem graficznym 

Nr 1. 

 

§ 15. Nadać nazwę ul. Wrzosowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 373/3 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

§ 16. Nadać nazwę ul. Jagodowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 374/2 k.m. 1 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 17. Nadać nazwę ul. Jarzębinowa - drodze 

wewnętrznej, będącej własnością gminy Skarbi-

mierz, zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewi-

dencji gruntów numerem 375 k.m. 1 - obręb Żłobi-

zna - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 

 

§ 18. Nadać nazwę ul. Tęczowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 8/2 k.m. 2 - obręb Żłobizna - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2. 

 

§ 19. Nadać nazwę ul. Kolejowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 608/5 k.m. 2 - obręb Pawłów - 

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 3. 

 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Skarbimierz. 

 

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz. 

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Skarbimierz 

Marek Kołodziej 
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UCHWAŁA NR XLI/297/10 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

 z dnia 31 maja 2010 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 

2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu okre-

ślania wymagań, jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Tar-

nów Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać bazę transportową dla posiadanego 

sprzętu technicznego, spełniającą wymogi techno-

logiczne, budowlane, przeciwpożarowe, bezpie-

czeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sanitar-

no-higieniczne, wyposażoną w: 

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, 

mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników;  

w przypadku braku możliwości przeprowadzania 

serwisowania, mycia i dezynfekcji na terenie bazy 

transportowej przedsiębiorca zobowiązany jest do 

posiadania umowy z podmiotem świadczącym 

usługi w takim zakresie, 

b) utwardzony plac składowy do magazyno-

wania pojemników na odpady zmieszane i pojem-

ników do selektywnej zbiórki odpadów, 

c) utwardzony plac składowy, na którym moż-

na prowadzić segregację odpadów pozyskanych  

z selektywnej zbiórki odpadów; w przypadku 

braku posiadania takiego placu przedsiębiorca 

winien dysponować umowami z zarządzającymi 

obiektami, instalacjami-urządzeniami, umożliwia-

jącymi realizację takich czynności, 

d) stanowisko odbioru odpadów wielkogabary-

towych, ewentualnie dysponować umowami z za-

rządzającymi obiektami, instalacjami-urządzeniami, 

posiadającymi takie możliwości, 

e) wydzielone boksy magazynowe na poszcze-

gólne wysegregowane rodzaje odpadów lub mieć 

zawarte umowy z zarządzającymi obiektami, insta-

lacjami-urządzeniami posiadającymi takie możliwo-

ści, 

f) wydzielone miejsce na magazynowanie od-

padów niebezpiecznych występujących w stru-

mieniu odpadów komunalnych lub mieć zawarte 

umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami 

– urządzeniami, posiadającymi takie możliwości, 

g) system ewidencji świadczonych usług, 

2) posiadać co najmniej jeden specjalistyczny 

pojazd lub dysponować taborem pojazdów spe-

cjalistycznych, służących do zbierania i transportu 

odpadów komunalnych, w ilości i różnorodności 

zapewniającej usługobiorcom ciągłość usług oraz 

gwarantujących bezpieczeństwo, estetykę i hi-

gienę świadczenia usług poprzez: 

a) prowadzenie załadunku, transportu i wyła-

dunku odpadów komunalnych w sposób nie po-

wodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez 

samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, 

wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie 

odebranych odpadów, a także roznoszenie przy-

krych woni (odorów), 

b) wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwia-

jący uprzątniecie terenu w razie potrzeby, 

c) zapewnienie odpowiedniego standardu bez-

pieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych 

przy świadczeniu usług, zgodnie z rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 

2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

d) oznakowanie posiadanych środków transpor-

towych w sposób umożliwiający ich identyfikację 

(nazwa przedsiębiorcy, adres i numer telefonu); 

3) posiadać pozostały sprzęt umożliwiający re-

alizację zbiórki odpadów komunalnych według 

zasad Regulaminu utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie Gminy Tarnów Opolski, w tym za-

pewnić właścicielom nieruchomości możliwość 

wyposażenia się w odpowiednie urządzenia do 

gromadzenia odpadów. 
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§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwole-

nie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych powinien spełniać następu-

jące wymagania: 

1) posiadać przynajmniej jeden specjalistyczny 

pojazd asenizacyjny do transportu nieczystości cie-

kłych, spełniający wymogi zawarte w rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 

roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyj-

nych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) a także: 

a) trwale oznakowany adresem i nazwą przed-

siębiorcy oraz numerem telefonu, 

b) zabezpieczony przed niekontrolowanym wy-

dostawaniem się na zewnątrz pojazdu transporto-

wanych nieczystości ciekłych, 

c) wyposażony w sprzęt umożliwiający uprząt-

niecie terenu w razie potrzeby; 

2) posiadać bazę transportową dla posiadanego 

sprzętu technicznego, spełniającą wymogi techno-

logiczne, budowlane, przeciwpożarowe, bezpie-

czeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sanitar-

no-higieniczne, wyposażoną w: 

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia 

i dezynfekcji pojazdów, 

b) system ewidencji świadczonych usług. 

 

§ 4. Przedsiębiorca winien zapewnić możliwość 

wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych 

związanych ze świadczonymi usługami poprzez: 

a) wyposażenie bazy transportowej w instalacje 

wodociągowe i kanalizacyjne, 

b) wyposażenie bazy transportowej w pomiesz-

czenia higieniczno-sanitarne dla pracowników, 

c) utrzymanie w należytym stanie higieniczno-

sanitarnym urządzeń i instalacji, 

d) uprzątnięcie miejsca świadczenia usług  

w przypadku jego zanieczyszczenia. 

 

§ 5. Odpady komunalne zebrane od mieszkań-

ców Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z Wojewódz-

kim Planem Gospodarki Odpadami powinny być 

przekazane do najbliżej położonych instalacji,  

w których mogą być poddane procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania z uwzględnieniem najlepszej 

dostępnej techniki lub technologii. 

 

§ 6. Wymagania określone w § 2 - § 4 powin-

ny zostać udokumentowane, poprzez przedłoże-

nie odpowiednich dokumentów potwierdzających 

w szczególności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której 

znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, 

2) prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) posiadanie środków technicznych, 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

Rudolf Urban 
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1 

POROZUMIENIE  

 

 z dnia 22 marca 2010 r. 

  

w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0  

– przejazd kolejowy m. Chróścina” w roku 2010 

 

Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez: 

Pana Marka Leję – Wójta Gminy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

– Pani Barbary Filipczuk 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego 

działa: 

1. Starosta Opolski – Henryk Lakwa 

2. Wicestarosta Opolski – Krzysztof Wysdak 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1.1. Strony porozumienia zobowiązują się do 

wspólnego sfinansowania na zasadach określo-

nych w niniejszym Porozumieniu przedsięwzięcia 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od  

km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 

1+687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina” 

w roku 2010, zwanego dalej przedsięwzięciem. 

Koszt obciążający zgodnie z Porozumieniem Gmi-

nę Dąbrowa dotyczyć będzie roku 2010. 
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2. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które bę-

dzie realizowane w latach 2010-2011 wynosi 

2 803 555,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset 

trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 

5/100) z czego 2 706 905,05 (słownie: dwa 

miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset pięć 

złotych 5/100) będą stanowiły koszty robót bu-

dowlanych oraz 96 650,00 zł (słownie: dziewięć-

dziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt zło-

tych) stanowiące koszty wykonania Studium Wy-

konalności Inwestycji, promocji i nadzoru inwe-

storskiego. Koszt obciążający Gminę Dąbrowa 

określony jest w ust. 3a. 

3. Koszt realizacji przedsięwzięcia w roku 2010 

wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 248 999,57 zł 

(dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100), z czego: 

a) Gmina Dąbrowa przekaże środki finansowe 

na realizację przedsięwzięcia w roku 2010 

w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych). Kwota ta została ustalona w budżecie 

Gminy uchwalonym uchwałą Rady Gminy Dą-

browa Nr XXXIII/235/09 z dnia 30.12.2009 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (za-

łącznik Nr 1 do Porozumienia), 

b) Powiat Opolski pokryje koszty realizacji 

przedsięwzięcia w roku 2010 w wysokości nie 

wyższej niż 148 999,57 zł (słownie: sto czter-

dzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdzie-

siąt dziewięć złotych 57/100), 

4. Powiat Opolski pokryje również wydatki 

w roku 2010 związane z wykonaniem Studium 

Wykonalności Inwestycji, nadzorem inwestorskim 

oraz promocją zadania w wysokości 17 120,00 zł 

(słownie: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia 

złotych). 

5. Łączna wysokość nakładów partnerów 

w kwocie 266 119,57 zł (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewiętnaście 

złotych 57/100) stanowić będzie wkład własny 

do realizacji przedsięwzięcia w 2010 r., zgłoszo-

nego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 

2013, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne. 

6. W zakresie kosztów dotyczących przedsię-

wzięcia realizowanego w roku 2011 oraz kosz-

tów przekraczających kwoty wskazane w ust. 3  

i 4, nie będą one obciążać Gminy Dąbrowa. 

 

§ 2.1. Liderem przedsięwzięcia będzie Powiat 

Opolski, jako główny beneficjent. Do obowiązków 

Lidera należeć będzie zarządzanie przedsięwzię-

ciem, jego właściwa realizacja, rozliczenie oraz 

promocja. 

2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków 

w stosunku do realizowanego przedsięwzięcia 

będzie Powiat Opolski. 

 

§ 3.1. Powiat Opolski, za pośrednictwem jed-

nostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu, ogłosi przetarg na wykonanie przedsię-

wzięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19  

poz. 177). 

2. Materiały przetargowe i organizację przetargu 

zapewni Powiat Opolski na własny koszt za pośred-

nictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

 

§ 4. Obowiązkiem Gminy Dąbrowa jest prze-

kazanie środków finansowych na rzeczową reali-

zację przedsięwzięcia wyłącznie w roku 2010 

w kwocie wskazanej w par. 1 ust. 3 pkt a. 

 

§ 5. Gmina Dąbrowa zobowiązuje się do prze-

kazania kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysię-

cy złotych) na rachunek Powiatu Opolskiego PKO 

BP I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia 

umowy z Wykonawcą przedsięwzięcia. O termi-

nie zawarcia umowy z Wykonawcą Powiat Opol-

ski poinformuje Gminę Dąbrowa w dniu zawarcia 

umowy, w formie pisemnej. 

 

§ 6. W przypadku wyłonienia w postępowaniu 

przetargowym Wykonawcy, który zaoferuje cenę 

niższą niż określoną w kosztorysie inwestorskim 

strony wyrażają zgodę na zwiększenie zakresu 

rzeczowego robót na przedsięwzięciu, do kwoty 

zadeklarowanej i określonej w § 1 ust. 3. 

 

§ 7.1. Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu. 

2. Ostateczne rozliczenie przyznanych środ-

ków na wykonanie przedsięwzięcia nastąpi przy 

zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku 

do wniesionych wkładów finansowych. 

3. Powiat Opolski przedłoży Gminie Dąbrowa 

rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowa-

niu przedsięwzięcia w części dotyczącej roku 2010. 

4. Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie Dąbrowa w terminie do 21 dni 

od daty całkowitego rozliczenia. 

 

§ 8. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od 

całej wartości robót i przechowywana na koncie 

Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiato-

wych. 

 

§ 9. Własność majątku tj. droga powiatowa  

Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina, na odc. od km 

0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – 

przejazd kolejowy m. Chróścina, po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia będzie należała do Po-

wiatu Opolskiego, który zobowiązuje się do za-

chowania jego celów, zgodnych z wnioskiem 

aplikacyjnym, w ciągu 5 lat od daty zakończenia 
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realizacji przedsięwzięcia oraz zobowiązuje się do 

utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

 

§ 10. Nadzór nad prowadzonymi robotami 

sprawowany będzie przez Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu. 

 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepi-

sy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymaga-

ją zachowania formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności. 

§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla 

Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Dąbrowa. 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 

Wójt 

Marek Leja 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 

 

Skarbnik Gminy 

Barbara Filipczuk 

 

Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Grubizna 
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