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UCHWAŁA NR XXX/313/2009 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

z dnia 24 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1  

pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 

poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu 

Województwa na zadania własne o kwotę 

198 057 192 zł, w tym: 

1) zwiększa się plan dochodów na zadania wła-

sne realizowane z udziałem środków z budżetu 

Unii Europejskiej o kwotę 198 893 289 zł, w tym: 

w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 

43 460 zł, w dziale 750 Administracja publiczna  

o kwotę 2 958 766 zł, w dziale 730 Nauka  

o kwotę 3 400 000 zł, w dziale 758 Różne rozli-

czenia o kwotę 188 513 537 zł, w dziale 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-

łecznej o kwotę 3 977 526 zł; 

2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe 

zadania własne o kwotę 836 097 zł, w tym: 

a) zmniejsza się dochody w dziale 921 Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  

2 536 097 zł, 

b) zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnic-

two i łowiectwo o kwotę 1 700 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Woje-

wództwa na zadania własne o kwotę  

220 792 192 zł, w tym: 

1) zwiększa się plan wydatków na zadania wła-

sne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 221 498 555 zł, w tym: dziale 

150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę  

36 762 233 zł, w dziale 600 Transport i łączność  

o kwotę 48 940 589 zł, w dziale 630 Turystyka  

o kwotę 27 963 738 zł, w dziale 730 Nauka  

o kwotę 3 400 000 zł, w dziale 750 Administracja 

publiczna o kwotę 3 056 306 zł, w dziale 801 

Oświata i wychowanie o kwotę 6 746 079 zł,  

w dziale 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę  

7 735 252 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia  

o kwotę 30 682 667 zł, w dziale 853 Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 

32 859 216 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska o kwotę 17 014 824 zł,  

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 

6 337 651 zł; 

2) zmniejsza się plan wydatków na pozostałe 

zadania własne o kwotę 706 363 zł, w tym: 

a) zwiększa się plan wydatków w dziale 010 

Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 700 000 zł, 

b) zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 

Administracja publiczna o kwotę 950 000 zł i w 

dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 456 363 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa  

o kwotę 22 735 000 zł, tj. do kwoty 69 251 405 zł. 

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu innych 

rozliczeń krajowych. 

4. Zwiększa się przychody budżetu Wojewódz-

twa o kwotę 22 735 000 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 1 do uchwały. 

5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi 

programami inwestycyjnymi o kwotę 32 693 073 zł. 

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po 
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zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 

programy i projekty realizowane z udziałem środ-

ków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Wierdak 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXX/313/2009 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 24 marca 2009 r. 

 

Zestawienie zmian 

 

Zadania własne realizowane z udziałem 

środków z budżetu Unii Europejskiej 

 

DOCHODY  

Zwiększenia  o kwotę   198 893 289 zł 

 

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMY-

SŁOWE   o kwotę              43 460 zł 

W rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej 

gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę  43 460 zł 

§0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości o kwotę            2 865 zł 

§0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości o kwotę               595 zł 

§2918 –wpływy ze zwrotów dotacji  wykorzy-

stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobra-

nych w nadmiernej wysokości  o kwotę  34 000 zł 

§2919 –wpływy ze zwrotów dotacji  wykorzy-

stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobra-

nych w nadmiernej wysokości  o kwotę    6 000 zł 

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

   o kwotę       2 958 766 zł 

w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i cen-

tralnych organów administracji rządowej 

   o kwotę       2 021 991 zł 

§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę        1 056 462 zł 

§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę           186 435 zł 

§6208 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę           662 229 zł 

§6209 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę           116 865 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie

   o kwotę          936 775 zł 

§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę           796 259 zł 

§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę           140 516 zł 

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę   3 400 000 zł 

w rozdziale 73095 Pozostała działalność 

   o kwotę         3 400 000 zł 

§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań własnych 

samorządu województwa o kwotę       850 000 zł 

§2708 – środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł o kwotę    2 550 000 zł 

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

   o kwotę     188 513 537 zł 

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Ope-

racyjne 2007-2013 o kwotę     141 404 542 zł 

§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę         1 387 477 zł 

§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę              72 169 zł 

§6208 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę     138 958 523 zł 

§6209 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę            986 373 zł 

w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki   o kwotę       47 108 995 zł 

§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę       41 400 000 zł 

§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

   o kwotę         5 386 000 zł 

§6208 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę            294 598 zł 

§6209 – dotacje rozwojowe  

   o kwotę             28 397 zł 

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZA-

KRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

   o kwotę         3 977 526 zł 

w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

   o kwotę              44 996 zł 

§2708 – środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł  o kwotę   44 996 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność 

   o kwotę         3 932 530 zł 
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§0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości  o kwotę                2 150 zł 

§0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości o kwotę                   380 zł 

§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań własnych 

samorządu województwa o kwotę       975 000 zł 

§2708 – środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł o kwotę    2 925 000 zł 

§2918 –wpływy ze zwrotów dotacji  wykorzy-

stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobra-

nych w nadmiernej wysokości  o kwotę  25 500 zł 

§2919 –wpływy ze zwrotów dotacji  wykorzy-

stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobra-

nych w nadmiernej wysokości  o kwotę    4 500 zł 

 

WYDATKI  

Zwiększenia  o kwotę     221 498 555 zł 

 

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMY-

SŁOWE   o kwotę       36 762 233 zł 

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości

   o kwotę       18 329 327 zł 

wydatki bieżące o kwotę            616 721 zł 

w tym:  dotacje o kwotę           616 721 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       17 712 606 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej  

gospodarki i przedsiębiorczości  

   o kwotę       18 432 906 zł 

wydatki bieżące o kwotę       18 257 392 zł 

w tym:  wynagrodzenia o kwotę     420 775 zł 

            dotacje o kwotę       16 467 432 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           175 514 zł 

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

   o kwotę       48 940 589 zł 

w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie prze-

wozy kolejowe  o kwotę       16 811 600 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       16 811 600 zł 

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

   o kwotę       13 499 548 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       13 499 548 zł 

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 

   o kwotę       18 629 441 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       18 629 441 zł 

W DZIALE 630 TURYSTYKA  

   o kwotę       27 963 738 zł 

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upo-

wszechniania turystyki  o kwotę      27 963 738 zł 

wydatki bieżące o kwotę            330 313 zł 

w tym:  dotacje o kwotę             330 313 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       27 633 425 zł 

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę   3 400 000 zł 

w rozdziale 73095 Pozostała działalność 

   o kwotę         3 400 000 zł 

wydatki bieżące o kwotę         3 400 000 zł 

w tym:  dotacje o kwotę        3 400 000 zł 

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

   o kwotę       3 056 306 zł 

w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i cen-

tralnych organów administracji rządowej 

   o kwotę         2 021 991 zł 

wydatki bieżące o kwotę         1 242 897 zł 

w tym:   wynagrodzenia o kwotę    221 813 zł 

        dotacje o kwotę            719 650 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           779 094 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie

   o kwotę         1 034 315 zł 

wydatki bieżące o kwotę            972 315 zł 

wydatki majątkowe o kwotę             62 000 zł 

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

   o kwotę         6 746 079 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 

   o kwotę         6 746 079 zł 

wydatki majątkowe o kwotę        6 746 079 zł 

W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 

   o kwotę         7 735 252 zł 

w rozdziale 80395 Pozostała działalność 

   o kwotę         7 735 252 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           7 735 252 zł 

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA 

   o kwotę       30 682 667 zł 

w rozdziale 85111Szpitale ogólne  

   o kwotę       29 302 667 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       29 302 667 zł 

w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne

   o kwotę         1 380 000 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           1 380 000 zł 

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZA-

KRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

   o kwotę       32 859 216 zł 

w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

   o kwotę              60 000 zł 

wydatki bieżące o kwotę              60 000 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność 

   o kwotę       32 799 216 zł 

wydatki bieżące o kwotę       32 650 523 zł 

w tym:   wynagrodzenia o kwotę     290 499 zł 

             dotacje  o kwotę       31 341 049 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           148 693 zł 

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA   

   o kwotę       17 014 824 zł 

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód  o kwotę       17 014 824 zł 

wydatki majątkowe o kwotę       17 014 824 zł 

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

   o kwotę         6 337 651 zł 

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe  

   o kwotę         6 337 651 zł 

wydatki bieżące o kwotę            512 612 zł 

w tym:  dotacje o kwotę           512 612 zł  

wydatki majątkowe o kwotę        5 825 039 zł 
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Pozostałe zadania własne  

 

DOCHODY  

Zmniejszenia o kwotę         2 536 097 zł 

 

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIE-

DZICTWA NARODOWEGO o kwotę   2 536 097 zł 

w rozdziale 92118 Muzea    

   o kwotę         2 536 097 zł 

§2910 – wpływy ze zwrotów dotacji  wyko-

rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub po-

branych w nadmiernej wysokości   

   o kwotę         2 536 097 zł 

 

Zwiększenia  o kwotę         1 700 000 zł 

 

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

   o kwotę         1 700 000 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne 

   o kwotę         1 700 000 zł 

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celo-

wych na finansowanie lub dofinansowanie kosz-

tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

   o kwotę         1 700 000 zł 

 

WYDATKI  

Zwiększenie  o kwotę         1 700 000 zł 

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

   o kwotę         1 700 000 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne 

   o kwotę         1 700 000 zł 

Wydatki majątkowe  o kwotę        1 700 000 zł 

 

Zmniejszenie o kwotę         2 406 363 zł 

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

   o kwotę            950 000 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie

   o kwotę            950 000 zł 

wydatki majątkowe o kwotę   950 000 zł 

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

   o kwotę         1 456 363 zł 

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

   o kwotę         1 456 363 zł 

wydatki majątkowe o kwotę           1 456 363 zł 

w tym rezerwa celowa na wkład własny do 

projektów umożliwiających pozyskanie środków  

z zewnętrznych źródeł finansowania  

   o kwotę         1 456 363 zł 

 

PRZYCHODY  

Zwiększenie  o kwotę       22 735 000 zł 

§ 955  Przychody tytułu innych rozliczeń 

krajowych  o kwotę       22 735 000 zł
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UCHWAŁA NR XXVIII/154/2009 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 

zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W Statucie Powiatu Krapkowickiego, sta-

nowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/165/ 

2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 

sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krap-

kowickiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 100, 

poz. 829 z późn. zm.) § 10 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3) powoływanie i odwoływanie – na wniosek 

Starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym 

księgowym budżetu powiatu”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

Krystian Komander 
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UCHWAŁA NR XXVIII/157/2009 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 

zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a 

ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej 

drogę w granicach administracyjnych Gminy Strze-

leczki o Nr 1858 ul. Wiejska i ul. Zamkowa w miej-

scowości Moszna o powierzchni 0,8718 ha,  

nr działki ½, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach 

Opolskich prowadzi księgę wieczysta KW 46299/ST. 

 

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa 

w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Krapkowickiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

Krystian Komander 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4257 – Poz. 982  

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4258 – Poz. 983-984  

 
3 

983 

 
4 

UCHWAŁA NR XLII/304/09 

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały 

 

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 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. W uchwale Nr XXVII/183/08 Rady Miej-

skiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r.  

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone 

przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych zmie-

nia się § 7, który otrzymuje brzmienie: 

„Nie pobiera się opłat, określonych w § 1: 

1) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę By-

czyna; 

2) w oddziałach zamiejscowych Publicznego 

Przedszkola w Byczynie.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Byczyny. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2009 r. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Byczynie 

Zdzisław Roman Bieliński 
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UCHWAŁA NR XXVIII/205/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL. 

 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 2104; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 

oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381  

i Nr 249, poz. 1831; z 2007 r. Nr 92, poz. 560,  

Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 

984 oraz 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 

1317 i Nr 216, poz. 1370), Rada Miejska w Gorzo-

wie Śląskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala wieloletni program inwestycyjny 

Gminy Gorzów Śląski na lata 2009 - 2011 stano-

wiący załącznik nr 1. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gorzowa Śląskiego. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/202/2009  

z dnia 25 lutego 2009 r. Rady Miejskiej w Gorzo-

wie Śl. w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-

gramu inwestycyjnego. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Roman Neugebauer 
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UCHWAŁA NR 186/XXXI/09 

RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Gościęcin 

 

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 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 

oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Gminy Paw-

łowiczki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Położonej w Gościęcinie drodze we-

wnętrznej, stanowiącej część działki nr 882 nadaje 

się nazwę: Sportowa. 

§ 2. Nazwę ulicy określonej w § 1 nadaje się 

na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną (dział-

ka nr 205) do skrzyżowania z działką 899/9, co 

przedstawia załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Pawłowiczki. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Pawłowiczki 

Tomasz Konowaluk 
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UCHWAŁA NR XXXIII/250/2009 

RADY GMINY POKÓJ 

 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 

 

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 z późn. zm.), art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 

Gminy Pokój Nr IX/62/2007 z dnia 31 sierpnia  

2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi Zieleniec, po stwierdzeniu zgodności ze Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pokój przyjętego uchwałą 

Rady Gminy Pokój Nr XXXI/135/2000 z dnia 3 lipca 

2000 r., Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

I. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Zieleniec o niżej podanej 

treści. 

 

Tytuł I 

Przepisy ogólne 

 

Dział I 

Zakres obowiązywania uchwały 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Zieleniec w granicach 

określonych na rysunku planu zwany w dalszej 

części uchwały planem. 

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowią-

cych treść niniejszej uchwały są następujące za-

łączniki: 

1) rysunek planu sporządzony na mapie w skali 

1:2000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-

nych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący 

załącznik nr 3 do uchwały. 

3. W granicach obszaru objętego planem nie 

występują tereny, które określa się obowiązkowo, 

zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.): 

1) podlegające ochronie ustalone na podstawie 

odrębnych przepisów: 

a) terenów górniczych, 

b) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych; 

2) wymagające określenia szczegółowych za-

sad i warunków scalania nieruchomości; 

3) wymagające określenia sposobów i termi-

nów tymczasowego zagospodarowania, urządza-

nia i użytkowania terenów. 

 

§ 2.1. Obowiązującymi ustaleniami regulacyj-

nymi planu są: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) granica terenów zamkniętych; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania 

oraz symbole określające przeznaczenie terenów; 

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego: 

- obowiązujące linie zabudowy, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- obowiązujący sposób sytuowania głównej ka-

lenicy dachu, 

- obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkim re-

jestrze zabytków, 

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu posiadają znaczenie informacyjne. 

 

Dział II 

Definicje i zasady ogólne 

 

§ 3.1. Następujące określenia stosowane  

w uchwale oznaczają: 

1) rysunek planu – załącznik graficzny do ni-

niejszej uchwały sporządzony na mapie w skali 

1:2000; 

2) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych 

obszarów i oznaczony na rysunku planu symbolem 

cyfrowym i literowym; 

3) przeznaczenie podstawowe – funkcja terenu 

wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

która powinna przeważać na wyznaczonym na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi terenie, w 

sposób określony w ustaleniach niniejszego planu i 
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któremu winne być podporządkowane inne rodzaje 

zagospodarowania określone jako uzupełniające; 

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaje 

przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzboga-

cają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia 

podstawowego terenu w sposób określony w usta-

leniach niniejszego planu, albo stanowią element 

zagospodarowania konieczny do uwzględnienia, 

który może lub powinien współistnieć z przezna-

czeniem podstawowym; 

5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje przezna-

czenia, inne niż podstawowe, które może być do-

puszczone dla uzupełnienia lub wzbogacenia prze-

znaczenia podstawowego i niepozostające z nim  

w sprzeczności; 

6) wskaźnik intensywności zabudowy terenu (In) 

– wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przy-

ziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów 

obiektów zlokalizowanych na działce lub terenie do 

powierzchni działki lub terenu; 

7) powierzchnia użytkowa budynku – suma 

powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku; 

8) obowiązująca linia zabudowy – linia regulu-

jąca usytuowanie zabudowy na działce budowlanej 

określona na rysunku planu. Linia, do której musi 

przylegać ściana frontowa budynku na całej długo-

ści oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 

budowli naziemnych nie będących liniami przesy-

łowymi i sieciami uzbrojenia terenu: elementy nie-

będące częścią konstrukcji budynku, takie jak: 

ganki wejściowe, wykusze, gzymsy, okapy, bal-

kony lub schody zewnętrzne mogą przekraczać 

(być wysunięte przed nią) wyznaczoną w planie 

linię zabudowy na maksymalnie 1,80 m; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-

znaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość 

sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi 

jezdni drogi; elementy niebędące częścią konstruk-

cji budynku, takie jak: wykusze, ganki wejściowe, 

gzymsy, okapy, balkony lub schody zewnętrzne 

mogą przekraczać (być wysunięte przed nią) wy-

znaczoną w planie linię zabudowy na odcinku nie 

większym niż 1,80 m; 

10) mieszkanie towarzyszące – część budynku 

niemieszkalnego, w którym znajduje się 1 mieszka-

nie; 

11) obiekty kubaturowe – budynki, wiaty oraz 

obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, 

wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród bu-

dowlanych, posiadających fundamenty i dach; 

12) dach o połaciach symetrycznych – dach 

dwuspadowy i wielospadowy założony na zasad-

niczej bryle budynku o jednakowych kątach nachy-

lenia głównych połaci dachowych, zbiegających 

się w jednej kalenicy, a także dach mansardowy, 

dla którego nie ustala się katów nachylenia połaci 

dachowych w ustaleniach szczegółowych; 

13) elewacja frontowa – elewacja położona od 

strony frontu działki; 

14) wysokość zabudowy – (budynku) wysokość 

służącą do określenia maksymalnego pionowego 

wymiaru budynku i liczy się od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej 

położonej krawędzi dachu (kalenicy); 

15) kalenica główna – najdłuższa kalenica bu-

dynku, której usytuowanie względem linii zabudo-

wy jest określone w przepisach niniejszej uchwały; 

16) wysokość obiektu kubaturowego od po-

ziomu terenu do kalenicy dachu – wysokość mie-

rzona od poziomu terenu, przy najniżej położonym 

wejściu do obiektu lub jego części pierwszej kon-

dygnacji nadziemnej, do kalenicy dachu; 

17) dach płaski – dach o kącie nachylenia od 

0º - do 10º; 

18) powierzchnia biologicznie czynna – po-

wierzchnia działki lub terenu zagospodarowana 

jako zieleń ozdobna, trawniki, ogród przydomowy, 

a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropo-

dachów urządzonych jako stałe trawniki lub 

kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²; 

19)  obiekty i urządzenia towarzyszące – należą 

do nich obiekty technicznego wyposażenia i infra-

struktury technicznej jak: budynki gospodarcze, 

parkingi i garaże (trwale związane z gruntem) przy-

łącza sieci oraz urządzenia pełniące rolę służebną 

wobec przeznaczenia podstawowego jak zbiorniki 

na ścieki bytowe, zbiorniki na gnojowicę, płyty 

gnojowe; 

20) usługi bytowe – należy przez to rozumieć 

obiekty działalności usługowej, takie jak: usługi 

szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fryzjer-

skie, kosmetyczne usługi biurowe, pralnicze, fotogra-

ficzne, kserograficzne, introligatorskie, internetowe, 

dorabiania kluczy, wykonywanie pieczątek, wypoży-

czalnia sprzętu sportowego i technicznego, malowa-

nie mieszkań, tapetowanie, układanie płytek i parkie-

tów, cyklinowanie, dekorowanie wnętrz, zakładanie 

ogrodów i trawników lokalizowane w budynku  

i zajmujące do 35% powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego; 

21) usługi komercyjne – funkcje terenów i obiek-

tów o charakterze usług handlu i gastronomii, rze-

miosła usługowego, kultury i rozrywki, sportu i re-

kreacji, turystyki i wypoczynku, obsługi naprawczej 

pojazdów mechanicznych, itp. i innych, które mają 

charakter usługowy realizowane całkowicie lub  

z przewagą funduszy niepublicznych; 

22) usługi rzemieślnicze – wszelkie czynności 

świadczone w ramach samodzielnej działalności 

gospodarczej lub innych przedsięwzięć, które na 

podstawie przepisów odrębnych nie jest zaliczana 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest wymagane, 

polegające na wykonywaniu wszelkiego rodzaju 

świadczeń o charakterze produkcyjnym i usługo-

wym, naprawczym, remontowym i konserwacyj-
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nym w zakresie stolarstwa, jubilerstwa i sztucznej 

biżuterii, ślusarstwa, kamieniarstwa, piekarnictwa, 

cukiernictwa, wyrób mioteł i szczotek prowadzona 

w zakładach zatrudniających do 20 pracowników; 

23) przestrzeń publiczna – teren i przestrzeń 

nad tym terenem, w obrębie linii rozgraniczających 

dróg i ulic, węzłów komunikacyjnych, ciągów pie-

szo – jezdnych i ciągów pieszych, a także usług 

publicznych i zieleni; 

24) przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć 

przedsięwzięcia (instalacje) o których mowa w prze-

pisie szczególnym; 

25) przepisy szczególne (odrębne) – aktualne  

w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające  

z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

26) teren zamknięty – teren lub obiekt budow-

lany dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych 

oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie  

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne, niezbędny dla celów obronności i bez-

pieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jedno-

stek organizacyjnych podległych właściwemu mi-

nistrowi. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

1) działka budowlana, powierzchnia sprzedaży, 

front działki, dostęp do drogi publicznej – definiują 

przepisy odrębne z zakresu planowania i zagospo-

darowania przestrzennego; 

2) obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt 

małej architektury, roboty budowlane, przebudo-

wa, urządzenia budowlane, tymczasowy obiekt 

budowlany, obiekty niewymagające pozwolenia na 

budowę – definiują przepisy odrębne z zakresu 

prawa budowlanego; 

3) pas drogowy, droga, ulica droga wewnętrz-

na, droga publiczna – definiują przepisy odrębne  

o drogach publicznych oraz warunki techniczne, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

4) instalacje, kompensacja przyrodnicza, do-

stępne techniki, standard jakości środowiska i stan-

dardy emisyjne – definiują przepisy z zakresu 

ochrony środowiska. 

3. Wyrażenia o których mowa w ust. 2 inter-

pretuje się według stanu prawnego obowiązujące-

go w dniu uchwalenia planu. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, 

wyznaczone na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczone symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i usług; 

3) MWn - tereny zabudowy wielorodzinnej o ni-

skiej intensywności zabudowy; 

4) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

5) U - tereny usług; 

6) US - tereny sportu i rekreacji; 

7) ZC - tereny cmentarzy; 

8) ZD - tereny ogrodów działkowych; 

9) ZL - tereny lasów; 

10) ZN - tereny zieleni niskiej nieurządzonej; 

11) P,U,S - tereny produkcyjno - usługowe, 

składów, magazynów; 

12) R - tereny użytków rolnych – grunty orne; 

13) RZ - tereny użytków rolnych – łąki i pa-

stwiska; 

14) RU - tereny obsługi i produkcji gospodarki 

rolnej; 

15) WS - tereny wód powierzchniowych stoją-

ce i płynące; 

16) KDG - tereny dróg publicznych – główne; 

17) KDD - tereny dróg publicznych – dojazdowe; 

18) KDw - tereny dróg wewnętrznych; 

19) KDg - tereny dróg gospodarczych – trans-

portu rolnego; 

20) KDWx - tereny ciągów pieszo – jezdnych; 

21) KDWr - teren ciągów rowerowych; 

22) Kp - tereny parkingów; 

23) W - tereny urządzeń gospodarki wodnej; 

24) EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, a w 

przypadkach uzasadnionych przeznaczenie dopusz-

czalne. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być 

wykorzystywane na cele zgodne z ich przeznacze-

niem podstawowym w całości lub w części na 

cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go na zasadach dla nich ustalone planem. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi można loka-

lizować: 

1) nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi 

z nimi instalacjami, wymaganymi urządzeniami bu-

dowlanymi i budowlami oraz dokonać remontu, 

odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy  

i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiek-

tów budowlanych lub ich części, a także wykony-

wać inne roboty budowlane zgodnie z przeznacze-

niem terenu, określonym w przepisach szczegóło-

wych niniejszej uchwały; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, małą archi-

tekturę oraz zieleń towarzyszącą; 

3) przebieg linii rozgraniczających tereny o róż-

nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-

rowania – wyznaczonych ściśle nie podlega zmia-

nom, z wyłączeniem zmiany dokonanej w trybie 

wymaganym przepisami odrębnymi. Dopuszcza się 

zmianę przebiegu linii rozgraniczających wyznaczo-

nych orientacyjnie, wynikającą z istniejących i no-
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wych podziałów geodezyjnych lub występujących 

potrzeb, w przypadku: 

- dostosowania jej przebiegu do istniejącego 

przebiegu granic geodezyjnych podziałów własno-

ściowych, 

- zmiany przebiegu granicy geodezyjnej działki, 

wzdłuż której wyznaczono linię rozgraniczającą,  

w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa drogo-

wego drogi publicznej lub powiększenia dział-

ki/nieruchomości dla jej prawidłowego zagospodaro-

wania. 

 

Tytuł II 

Ustalenia planu 

 

Dział I 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczo-

nych w planie i oznaczonych symbolami 

 

Rozdział 1  

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: 1MN, 2MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, przydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) podział terenu na działki budowlane jak okre-

ślono na rysunku planu; na terenie 2MN dopuszcza 

się przesunięcie linii bocznych działki do 2,0 m lub 

łączenie ze sobą dwóch sąsiednich działek; 

2) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych należy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak określono na 

rysunku planu, 

b) dla budynków garażowych, garażowych/ 

gospodarczych nieprzekraczalna określona tylną 

elewacją budynku mieszkalnego; dopuszcza się sy-

tuowanie przy granicy działki sąsiedniej lub jako 

obiekt dobudowany ścianą do takiego budynku; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy działki In 

do 0,35; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 60% powierzchni działki; 

4) na działce dopuszcza się budowę jednego 

budynku towarzyszącego: 

gospodarczo/garażowego, gospodarczego lub 

garażowego; 

5) usługi bytowe mogą być lokalizowane jako 

obiekty wbudowane w budynek mieszkalny o po-

wierzchni do 35% jego powierzchni użytkowej; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić 

w obrębie działki dla klientów nie mniej niż 1 miej-

sce postojowe dla samochodów i 2 miejsca dla 

rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość budynku jedna kondygnacja nad-

ziemna z poddaszem dla celów użytkowych,  

b) wysokość do 8,70 m,  

c) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 -

17,0 m, 

d) na terenie 1MN dach dwuspadowy o syme-

trycznym nachyleniu połaci dachowych, dopuszczal-

ne wykusze, doświetlenie poddasza oknami w ścia-

nach szczytowych, oknami połaciowymi lub oknami 

w lukarnach; na terenie 2MN dach wielospadowy  

o symetrycznym układzie połaci dachowych, 

e) kąt nachylenia połaci dachowych 36 - 45º, 

f) dachy pokryte dachówką lub materiałem da-

chówkopodobnym w kolorze odcieni czerwonych, 

ceglastych; 

2) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wskazane sytuowanie garaży jako pomiesz-

czeń wbudowanych w budynek mieszkalny, 

b) dopuszcza się dobudowę budynku towarzy-

szącego do budynku mieszkalnego w jego linii 

zabudowy przy zachowaniu frontu budynku jak 

określono w pkt 1c lub cofniętego w stosunku do 

linii zabudowy o 2 - 2,50 m; dopuszcza się lokali-

zację budynku garażowego wysuniętego wzglę-

dem budynku mieszkalnego do drogi, ulicy o 2 – 

2,50 m pod warunkiem zachowania linii zabudowy 

określonej na rysunku planu; dopuszcza się rów-

nież w formie obiektu wolnostojącego, 

c) wysokość jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

d) dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

połaci dachowych 10 – 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 

należy nawiązać do budynku mieszkalnego; w 

budynkach dobudowywanych do budynku przy 

granicy działki nawiązać pod względem wysokości 

i formy dachu do budynku istniejącego; pokryty 

dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

dopuszczalna blacha falista. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 25%. 

 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 3MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, przydomowe urządzenia rekre-

acyjno - sportowe, infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne, 

rzemieślnicze. 
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie  

i rozbudowie; zabudowa towarzysząca również 

zmianie sposobu użytkowania na przeznaczenie 

dopuszczalne; 

2) podział terenu niezabudowanego na działki 

jak określono na rysunku planu; dopuszcza się 

przesunięcie linii bocznych działki do 2,0 m lub 

łączenie ze sobą dwóch sąsiednich działek; 

3) na wyznaczonym terenie, działkach dopusz-

czalna jest realizacja: 

a) wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) zabudowy mieszkaniowej z usługami, 

c) wyłącznie zabudowy usługowej; 

4) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych należy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak określono na 

rysunku planu, 

b) dla obiektów usługowych dopuszcza się linię 

nieprzekraczalną wyznaczoną na rysunku linią zabu-

dowy obowiązującą dla budynków mieszkalnych, 

c) dla budynków garażowych, garażowych/ 

gospodarczych nieprzekraczalna określona tylną 

elewacją budynku mieszkalnego; dopuszczalne sytu-

owanie budynku przy granicy działki sąsiedniej lub 

jako dobudowa ścianą do takiego budynku; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy działki In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 50% powierzchni działki; 

6) na działce dopuszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gospodarczo/garażowego, 

gospodarczego lub garażowego; 

7) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o powierzchni do 35% jego powierzchni użytkowej, 

b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) obiektu wolnostojącego, 

8) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 2 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy i ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość jedna kondygnacja z poddaszem 

dla celów użytkowych do 8,60 m,  

b) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 -

14,0 m, ± do10%, 

c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu połaci dachowych, dopuszczalne wykusze, 

doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczy-

towych, oknami połaciowymi lub oknami w lukar-

nach, kąt nachylenia połaci dachowych 38 - 45º; 

pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem da-

chówkopodobnym w kolorze odcieni czerwonych, 

ceglastych, 

d) kalenica dachu usytuowana prostopadle do 

osi drogi KDD; 

2) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna do 

5,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

połaci dachowych 10 – 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 

należy nawiązać do budynku mieszkalnego, pokry-

ty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

dopuszczalna blacha falista, w kolorze dachu bu-

dynku mieszkalnego, 

c) wskazane sytuowanie garaży jako pomiesz-

czeń wbudowanych w budynek mieszkalny; 

3) budynki usługowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna, do-

puszczalne poddasze użytkowe na cele mieszkalne, 

b) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym układzie połaci dachowych, 

o kącie nachylenia połaci dachowych 30 - 45º, 

4. W zagospodarowaniu terenu w przypadku 

lokalizacji usług zapewnić powierzchnię biologicz-

nie czynną określoną w pkt 2.5 i miejsca postojo-

we dla klientów jak w pkt 2.8. 

5. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 25%. 

 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 4MN – ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, przydomowe urządzenia rekre-

acyjno - sportowe, infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne, 

rzemieślnicze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) podział terenu na działki budowlane jak okre-

ślono na rysunku planu lub zgodnie z istniejącym 

podziałem geodezyjnym nieruchomości; dopuszcza 

się przesunięcie linii bocznych działki do 2,0 m lub 

łączenie ze sobą dwóch sąsiednich działek w przy-

padku realizacji zabudowy mieszkaniowej i usług 

w formie wolnostojącego obiektu; 

2) dopuszcza się podział nieruchomości pod 

warunkiem zapewnienia nowo wydzielonym dział-

kom dostępu do drogi publicznej i sieci infrastruk-

tury technicznej; 

3) na wyznaczonym terenie lub wydzielonej 

działce dopuszczalna jest realizacja: 

a) wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami, 

c) wyłącznie obiektu usługowego; 

4) linia zabudowy: 
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a) dla budynków mieszkalnych należy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak określono na 

rysunku planu, 

b) dla budynków usługowych lokalizowanych 

jako wolnostojące linię zabudowy ustala się jako 

nieprzekraczalną w odległości 8,0 m od krawędzi 

jezdni drogi KDD, 

c) dla budynków garażowych, garażowych/ 

gospodarczych nieprzekraczalną określoną tylną 

elewacją budynku mieszkalnego; dopuszcza się 

sytuowanie budynków przy granicy działki lub jako 

dobudowane ścianą do takiego budynku na działce 

sąsiedniej; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy działki In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 50% powierzchni działki; 

6) na działce dopuszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gospodarczo/garażowego, 

gospodarczego lub garażowego; 

7) usługi mogą być lokalizowane jako obiekty: 

a) wbudowane w budynek mieszkalny o po-

wierzchni do 35% jego powierzchni użytkowej, 

b) przybudowane do budynku mieszkalnego, 

c) wolnostojące; 

8) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 3 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna  

z poddaszem użytkowym, 8,60 m,+ do 3%, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 -

14,0 m, ± do 10%, 

c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu połaci dachowych, dopuszczalne doświetle-

nia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 

nachylenia połaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica główna dachu usytuowana prosto-

padle do drogi KDD, 

e) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usługowy: 

a) wysokość – jedna kondygnacja z możliwo-

ścią poddasza użytkowego na cele mieszkalne lub 

biurowo - socjalne, 

b) dach jedno-, dwu- lub wielospadowy o sy-

metrycznym układzie połaci dachowych, 

c) w przypadku dobudowy do budynku miesz-

kalnego należy nawiązać do jego formy i materiału 

pokrycia dachu; 

3) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna do 

5,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

połaci dachowych 10 – 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 

należy nawiązać do budynku mieszkalnego, pokry-

ty dachówką ceramiczną lub materiałem dachów-

kopodobnym, dopuszczalna blacha falista, w kolo-

rze dachu budynku mieszkalnego, 

c) wskazane sytuowanie garaży jako pomiesz-

czeń wbudowanych w budynek mieszkalny. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 25%. 

 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: 5MN, 6MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, przydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie, 

rozbudowie i nadbudowie dla uzyskania dodatko-

wej powierzchni mieszkalnej i polepszenia stan-

dardów zamieszkiwania; 

2) dopuszczalna budowa nowych budynków 

mieszkalnych, usługowych i towarzyszących; 

3) podział terenu jak określono na rysunku pla-

nu; dopuszczalny inny podział pod warunkiem 

zapewnienia dla nowo wydzielonych nieruchomo-

ści dostępu do drogi publicznej i sieci infrastruktu-

ry technicznej; szerokość frontu wydzielonej nieru-

chomości nie może być mniejsza niż 18,0 m; 

4) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych istniejących przy 

ich rozbudowie należy zachować linie zabudowy 

istniejącą jako obowiązującą, 

b) dla budynków mieszkalnych nowo realizo-

wanych zachować linię nieprzekraczalną określoną 

na rysunku planu, 

c) dla budynków usługowych wolnostojących 

linię zabudowy ustala się jako nieprzekraczalną  

w odległości 12,0 m od krawędzi jezdni drogi KDG 

i 8,0 m od drogi KDD; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy działki In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 50% powierzchni działki; 

6) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o powierzchni do 35% jego powierzchni użytkowej, 

b) obiektu wolnostojącego, 

c) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego; 

7) dopuszczalne sytuowanie budynków towa-

rzyszących przy granicy z działką sąsiednią lub 

dobudowane ścianą do takiego budynku; 

8) w przypadku lokalizacji usług: 

a) wjazd na drogę publiczną wyłącznie KDD, 
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b) zapewnić w obrębie działki nie mniej niż  

1 miejsce postojowe dla samochodów i 2 miejsca 

dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy oraz ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość do dwóch kondygnacji, w tym 

poddasze użytkowe; do 9,50 m + do 3%; do-

puszcza się podniesienie poziomu parteru na wy-

sokość co najwyżej 1,50 m powyżej terenu, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 - 

16,5 m, + do 5%, 

c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu połaci dachowych, dopuszczalne doświetle-

nia poddasza oknami w ścianach szczytowych, 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 

nachylenia połaci dachowej 38 - 45º, 

d) kalenica główna dachu usytuowana równo-

legle do osi drogi KDG, 

e) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usługowy: 

a) wolnostojący - jednokondygnacyjny z da-

chem jedno-, dwu- lub wielospadowym o syme-

trycznym układzie połaci dachowych, 

b) przybudowany w linii zabudowy budynku 

mieszkalnego; dopuszczalne cofnięcie o 2 - 3,50 m; 

forma dachu nawiązująca do budynku mieszkalnego; 

3) budynki towarzyszące: gospodarcze, gara-

żowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja, wysokość do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy o symetrycz-

nym układzie połaci, pokryty dachówką, dopusz-

czalna blacha falista. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 25 %. 

 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: 7MN, 8MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne  

i rzemieślnicze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie, 

rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania w celu 

uzyskania powierzchni mieszkalnej lub na cele 

usługowe; 

2) przy remontach, przebudowie i rozbudowie 

istniejących budynków mieszkalnych należy za-

chować istniejącą formę architektoniczną zabudo-

wy: wysokość budynku, szerokość elewacji fron-

towej; formę dachu, w tym kąt nachylenia połaci 

dachowych; 

3) linia zabudowy: 

a) przy rozbudowie budynków mieszkalnych 

usytuowanych w ciągu drogi KDG należy zacho-

wać linie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jako 

obowiązującą, 

b) dla nowych budynków linie zabudowy należy 

zachować jak określono na rysunku; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,40; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 35% powierzchni działki; 

5) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o powierzchni do 35% jego powierzchni użytkowej, 

b) budynku wolnostojącego na działce, 

c) poprzez adaptację istniejących budynków 

gospodarczych i innych; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 1 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 2 miejsca dla rowerów; 

7) na terenie położonym w strefie ochrony sani-

tarnej cmentarza wyklucza się lokalizowanie bu-

dynku mieszkalnego i obiektu usługowego związa-

nego przechowywaniem i sprzedażą artykułów 

spożywczych. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy oraz ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość jedna kondygnacja z poddaszem 

dla celów użytkowych do 8,60 m ± do 5%,  

b) dach dwuspadowy o symetrycznym układzie 

połaci dachowych o kącie nachylenia 38 - 45º 

dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w 

ścianach szczytowych, oknami połaciowymi lub 

oknami w lukarnach, 

c) kalenica usytuowana równolegle do osi drogi 

KDG, 

d) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 

kolorów czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usługowy: 

a) jedna kondygnacja nadziemna, dopuszczalne 

poddasze użytkowe na cele mieszkalne lub socjal-

no - biurowe, 

b) dach jedno-, dwuspadowy, dopuszczalny 

wielospadowy o symetrycznym układzie połaci 

dachowych; 

3) budynek gospodarczy, budynek garażowy: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) usytuowanie budynku na działce jako obiekt 

wolnostojący z możliwością lokalizacji przy granicy 

działki sąsiedniej lub jako przybudowany do takie-
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go budynku na działce sąsiedniej, wówczas należy 

wysokość budynku i formę dachu nawiązać do 

tego budynku. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%. 

 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 9MN, 10MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie, 

rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania na 

przeznaczenie dopuszczalne; 

2) linia zabudowy – dla budynków mieszkal-

nych istniejących należy zachować linie zabudowy 

istniejącą jako obowiązującą; dla nowych budyn-

ków zachować linię zabudowy nieprzekraczalną  

w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni drogi 

KDG; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 35% powierzchni działki; 

4) usługi mogą być lokalizowane jako obiekty 

wbudowane w budynek mieszkalny o powierzchni 

do 35% jego powierzchni użytkowej lub poprzez 

adaptację na ten cel budynków towarzyszących; 

5) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 1 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość - należy zachować istniejącą wy-

sokość budynków; dopuszczalna adaptacja podda-

szy na cele użytkowe, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku za-

chować jak w stanie istniejącym, 

c) dach zachować istniejącą formę dachu, do-

puszczalne doświetlenia poddaszy oknami poła-

ciowymi; kąt nachylenia połaci dachowej jak w 

stanie istniejącym do ±5º, 

d) kalenica dachu - zachować jak w stanie ist-

niejącym, 

e) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) dopuszcza się budowę budynków wolnosto-

jących lub jako dobudowane do takich budynków 

na działce sąsiedniej, 

b) wysokość do 3,60 m do kalenicy, dach jed-

no lub dwuspadowy pokryty materiałem podob-

nym do dachu budynku mieszkalnego, 

c) przy dobudowie do budynku istniejącego na-

leży zachować jego wysokość i formę dachu. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5 %. 

 

§11. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: 11MN, 12MN, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, przydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie  

i rozbudowie, w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej oraz zmianie sposobu 

użytkowania na przeznaczenie dopuszczalne; 

2) przy remoncie budynków mieszkalnych wybu-

dowanych przed wojną należy zachować ich formę 

architektoniczną (linię zabudowy i formę dachu); 

3) dopuszczalna adaptacja, przebudowa i zmia-

na sposobu użytkowania istniejących budynków 

mieszkalnych i towarzyszących na cele usługowe; 

4) na działkach niezabudowanych wydzielonych 

geodezyjnie (istniejących)możliwość lokalizacji no-

wych budynków mieszkalnych, usługowych i towa-

rzyszących; dopuszcza się podział nieruchomości 

pod nową zabudowę pod warunkiem zapewnienia 

nowo wydzielonym działkom dostępu do drogi pu-

blicznej i sieci infrastruktury technicznej; 

5) na działkach położonych pod linią wysokiego 

napięcia 110 KV i w jej orientacyjnej strefie 

ochronnej określonej na rysunku planu wyklucza 

się budowę budynków przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi; dopuszcza się wyłącznie budowę bu-

dynków towarzyszących; 

6) linia zabudowy budynków jak określono na 

rysunku planu; odległości od granic bocznych 

działki zachować zgodnie z obowiązującymi wa-

runkami technicznymi; dla budynków gospodar-

czych i garaży dopuszcza się możliwość budowy 

przy granicy działki sąsiedniej, w tym jako dobu-

dowane ścianą do takich budynków; 

7) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 45% powierzchni działki; 
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8) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w granicach działki co najmniej 2 miejsca po-

stojowe dla samochodów i 4 dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy oraz ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość jedna kondygnacja z poddaszem 

użytkowym, do 8,60 m do kalenicy, 

b) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu połaci dachowych, dopuszczalne wykusze, 

facjatki, doświetlenia poddaszy oknami w ścia-

nach szczytowych, oknami połaciowymi lub 

oknami w lukarnach, które nie mogą zajmować 

więcej niż 1/3 długości połaci dachowej, kryty 

dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze odcieni czerwonych, 

c) kąt nachylenia połaci dachowych 38 - 45º,  

d) kalenica główna budynku lokalizowanego 

przy drodze KDG równoległa do osi drogi,  

e) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 - 

16,0 m; 

2) budynki usługowe: 

a) obiekty jednokondygnacyjne z możliwością 

poddasza użytkowego, 

b) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym układzie połaci dachowych, 

c) dopuszczalna lokalizacja jako obiektu wolno-

stojącego na działce lub przybudowanego do bu-

dynku mieszkalnego, 

d) w przypadku dobudowy należy dostosować 

formę dachu i materiał pokrycia do budynku 

mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą 

falistą, w kolorze dachu budynku mieszkalnego, 

c) kąt nachylenia połaci dachowych 10 - 25º. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 20 %. 

 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 13 MN, 14MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, garażowe, miejsca postojowe, mała 

architektura, urządzenia rekreacji przydomowej, 

infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) podział terenu na działki budowlane jak okre-

ślono na rysunku planu, dopuszcza się przesunię-

cie linii bocznych działki do 2,0 m lub łączenie ze 

sobą działek; 

2) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych należy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak określono na 

rysunku planu, 

b) dla budynków garażowych, garażowych/ 

gospodarczych nieprzekraczalną określoną tylną 

elewacją budynku mieszkalnego; dopuszcza się 

sytuowanie budynków przy granicy działki lub jako 

dobudowane do takiego samego budynku na dział-

ce sąsiedniej; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy działki In 

do 0,35; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 60% powierzchni działki; 

4) na działce dopuszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gospodarczo/garażowego, 

gospodarczego lub garażowego; 

5) usługi mogą być lokalizowane jako obiekty 

wbudowane w budynek mieszkalny o powierzchni 

do 35% jego powierzchni użytkowej; w przypadku 

powiększenia działki lub połączenia dopuszcza się 

usługi w formie obiektu dobudowanego do budyn-

ku mieszkalnego lub wolnostojącego; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 2 miejsce posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość budynku jedna kondygnacja nad-

ziemna z poddaszem dla celów użytkowych do 

8,60 m, do kalenicy, 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o sy-

metrycznym nachyleniu połaci dachowych, do-

puszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścia-

nach szczytowych, oknami połaciowymi lub 

oknami w lukarnach, kąt nachylenia połaci dacho-

wych 35 - 45º, 

c) kalenica główna dachu usytuowana równo-

legle do frontu działki, 

d) pokrycie dachówką ceramiczną lub materia-

łem dachówkopodobnym w kolorze odcieni czer-

wonych, ceglastych. 

2) budynek usługowy: 

a) wolnostojący – jednokondygnacyjny z dopusz-

czeniem poddasza na cele użytkowe (mieszkalne, 

biurowo – socjalne), dach dwu- lub wielospadowy  

o symetrycznym układzie połaci dachowych, 

b) przybudowany do budynku mieszkalnego  

o wysokości nieprzekraczającej wysokości budyn-

ku mieszkalnego, forma dachu, materiał i kolor 

pokrycia jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wolnostojące usytuowane w drugiej linii za-

budowy, wysokość do 3,60 m w kalenicy, 

b) wskazane sytuowane jako pomieszczenia 

wbudowane w budynek mieszkalny, 

c) dopuszcza się dobudowę budynku towarzy-

szącego do budynku mieszkalnego w jego linii zabu-

dowy lub cofniętego w stosunku do linii zabudowy  
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o 2 - 2,50 m; dopuszcza się lokalizację budynku 

garażowego wysuniętego względem budynku miesz-

kalnego do drogi o 2 – 2,50 m pod warunkiem za-

chowania linii zabudowy określonej na rysunku planu 

i tworzącego jedność wizualną pod względem kolo-

ru, kompozycji i detalu elewacji, 

d) dach jedno- lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

połaci dachowych 10 – 25º; pokryty dachówką 

lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszczalna 

blacha falista, w kolorze dachu budynku mieszkal-

nego. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 25%. 

 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 15MN, 16MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, garażowe, miejsca postojowe, mała 

architektura, urządzenia rekreacji przydomowej, 

infrastruktura techniczna);  

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu prze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

rozbudowie w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej; 

2) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków towarzyszących na cele usługowe; 

3) na terenach niezabudowanych i na działkach 

gdzie obowiązujące warunki techniczne na to po-

zwalają dopuszczalna lokalizacja nowych budyn-

ków mieszkalnych, usługowych i towarzyszących; 

4) linia zabudowy:  

a) obowiązująca przy remontach i rozbudowie 

istniejącej zabudowy, 

b) dla nowej zabudowy jak określono na rysun-

ku planu; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu 

In- do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 40% powierzchni działki; 

6) usługi bytowe mogą być lokalizowane jako 

obiekty: 

a) wbudowane w budynek mieszkalny do 35% 

jego powierzchni użytkowej, 

b) jako obiekty wolnostojące pod warunkiem 

zachowania wskaźnika intensywności zabudowy 

działki; 

7) dopuszcza się lokalizacje budynków gospo-

darczych i garaży przy granicy działki sąsiedniej 

lub jako obiekt dobudowany do takiego budynku; 

8) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 2 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy oraz ładu przestrzennego oraz zagospodarowa-

nia terenu: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość budynku do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze dla celów użytko-

wych, do kalenicy 8,60 m, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku: przy 

rozbudowie budynków istniejących należy zachować 

jak w stanie istniejącym z dopuszczeniem do + 20%, 

dla nowych budynków mieszkalnych 10 - 16 m,+ do 

5%; dla budynków z przybudowanym garażem w 

jednej linii zabudowy do 18 m, + do 5%, 

c) dach budynku dwuspadowy o symetrycznym 

układzie połaci dachowych, dopuszczalne doświe-

tlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 

nachylenia połaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica główna dachu - równolegle do fron-

tu działki, 

e) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynki usługowe:  

a) wolnostojące – jednokondygnacyjne do wy-

sokości w kalenicy 5,60 m; dachy jedno-, dwu-

spadowe, dopuszczalne wielospadowe o syme-

trycznym nachyleniu połaci dachowych, 

b) przybudowane do budynku mieszkalnego  

o wysokości nie wyższej niż budynek mieszkalny  

o formie dachu i materiale pokrycia jak budynek 

mieszkalny; 

3) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna, do 

3,60 m do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 10 %. 

 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 17MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, 

mała architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie, 

rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na 

przeznaczenie dopuszczalne; 

2) linia zabudowy – przy przebudowie i rozbu-

dowie należy zachować linię zabudowy istniejącą; 

dla nowych budynków zachować linię zabudowy 
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nieprzekraczalną 6,0 m od krawędzi jezdni drogi 

wewnętrznej; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 35% powierzchni działki; 

4) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego powierzchni użytkowej, 

b) poprzez adaptację na ten cel istniejącej za-

budowy towarzyszącej, 

c) wolnostojącego budynku na działce; 

5) wjazd na teren drogi publicznej KDG ustala 

się wyłącznie jak w stanie istniejącym za pośred-

nictwem drogi wewnętrznej; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki nie mniej niż 2 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość - należy zachować istniejącą wy-

sokość budynków; dopuszczalna adaptacja podda-

szy na cele użytkowe, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku za-

chować jak w stanie istniejącym, 

c) dach zachować istniejąca formę dachu, do-

puszczalne doświetlenia poddaszy oknami poła-

ciowymi; kąt nachylenia połaci dachowej jak w 

stanie istniejącym, 

d) kalenica dachu - zachować jak w stanie ist-

niejącym, 

e) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usługowy: 

a) wysokość – jedna kondygnacja nadziemna, 

dopuszczalny z poddaszem na cele mieszkalne lub 

socjalno - biurowe, 

b) dach jedno-, dwu lub wielospadowy o syme-

trycznym układzie połaci dachowych; 

3) budynek gospodarczy, budynek garażowy: 

a) wysokość - jedna kondygnacja do 3,60 m do 

kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty mate-

riałem podobnym do dachu budynku mieszkalnego, 

dopuszczalna blacha falista, 

c) przy dobudowie do budynku istniejącego na-

leży zachować jego wysokość i formę dachu. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5 %. 

 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 18MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, garażowe, miejsca postojowe, mała 

architektura, urządzenia rekreacji przydomowej, 

infrastruktura techniczna); 

3) dopuszczalne usługi bytowe, agroturystyka. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu prze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

rozbudowie w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej lub dostosowania do 

prowadzenia działalności agroturystycznej; 

2) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków towarzyszących na cele usługowe; 

3) linia zabudowy: 

a) obowiązująca przy remontach i rozbudowie 

istniejącej zabudowy, 

b) dla nowej zabudowy nieprzekraczalna – 

6,0 m od krawędzi jezdni; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu 

In- do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 35% powierzchni działki, przy lokalizacji 

usług agroturystycznych powierzchnia biologicznie 

czynna co najmniej 45%; 

5) usługi bytowe mogą być lokalizowane jako 

obiekty wbudowane w budynek mieszkalny do 

35% jego powierzchni użytkowej; dopuszczalne 

jako obiekty wolnostojące pod warunkiem zacho-

wania wskaźnika intensywności zabudowy działki; 

6) usługi agroturystyczne mogą być lokalizo-

wane poprzez adaptację istniejącej zabudowy,  

w tym budynków gospodarczych; 

7) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie terenu nie mniej niż 4 miejsca posto-

jowe dla samochodów i 6 miejsca dla rowerów; 

8) sytuowanie budynków na działce wyłącznie 

zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczny-

mi; nie dopuszcza się lokalizowania budynków 

przy granicy z działką stanowiącą grunt leśny. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego oraz zagospodarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość budynku do 2 kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze dla celów użytkowych, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku: przy 

rozbudowie budynków istniejących należy zacho-

wać jak w stanie istniejącym z dopuszczeniem do 

+ 20%, dla nowych budynków mieszkalnych 10 -

16 m, + do 5%,  

c) dach budynku dwuspadowy o symetrycznym 

układzie połaci dachowych, dopuszczalne doświe-

tlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 

nachylenia połaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica główna dachu - równolegle do fron-

tu działki, 

e) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 
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2) budynki gospodarcze, budynki garażowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna, do 

3,60 m do kalenicy,  

b) dach nawiązujący formą i materiałem pokry-

cia do dachu budynku mieszkalnego, 

3) budynki usługowe: w przypadku adaptacji i 

rozbudowy budynków gospodarczych na cele 

usługowe i nowe obiekty – do wysokości w kale-

nicy 5,60 m, dachy jedno-, dwuspadowe, dopusz-

czalne wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

połaci dachowych. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 10 %. 

 

Rozdział 2 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi 

 

§16. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: 1MN,U, 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 

5MN,U, 6MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usług; 

2) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące zabudowie mieszkaniowej i usługom (bu-

dynki gospodarcze, garażowe, miejsca postojowe 

dla samochodów, mała architektura, urządzenia 

rekreacji przydomowej, infrastruktura techniczna). 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i innych, 

rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele użytkowe; 

2) dopuszczalna przebudowa budynków miesz-

kalnych i towarzyszących na cele usługowe; 

3) na działkach niezabudowanych dopuszcza 

się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) budynków mieszkalnych z usługami, 

c) wyłącznie budynków usługowych; 

4) dopuszcza się podział nieruchomości i wydzie-

lenie nowych działek pod zabudowę pod warunkiem 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej, podsta-

wowej sieci infrastruktury technicznej i dogodnego 

zagospodarowania działek pozostałych; wydzielona 

nowa działka pod zabudowę nie może być mniejsza 

niż 600 m²; 

5) przy każdym budynku mieszkalnym dopusz-

cza się lokalizację jednego budynku towarzyszące-

go – gospodarczego lub garażu lub gospodarczo – 

garażowego; 

6) na działkach położonych pod linią wysokiego 

napięcia 110 KV i w jej orientacyjnej strefie 

ochronnej określonej na rysunku planu wyklucza 

się budowę budynków przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi; dopuszcza się wyłącznie budowę bu-

dynków towarzyszących; 

7) usługi mogą być lokalizowane: 

a) w parterze budynku mieszkalnego,  

b) jako obiekt przybudowany do budynku 

mieszkalnego, 

c) jako obiekt wolnostojący na działce; 

8) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 30% powierzchni działki; 

9) linie zabudowy: 

a) dla istniejącej zabudowy przy jej przebudo-

wie i rozbudowie zachować linie zabudowy istnie-

jącą jako obowiązującą, 

b) dla nowych budynków zachować linię zabu-

dowy jak określono na rysunku planu; 

10) w przypadku lokalizacji usług należy za-

pewnić w obrębie działki miejsca postojowe dla 

klientów w ilości nie mniejszej niż 2 dla samocho-

dów i 6 dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość do dwóch kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze użytkowe, od poziomu te-

renu do 9,60 m; dopuszcza się podniesienie po-

ziomu parteru na wysokość co najwyżej 1,50 m 

powyżej terenu,  

b) dach w istniejących budynkach zachowanie 

istniejącej formy dachów z możliwością przebu-

dowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowe z dopusz-

czeniem doświetlenia poddaszy oknami w ścia-

nach szczytowych oknami połaciowymi lub okna-

mi w lukarnach, które nie mogą zajmować więcej 

niż 1/3 długości połaci dachowej, 

c) kąt nachylenia połaci dla dachu dwuspado-

wego 38 - 45º,  

d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

łem dachówkopodobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych,  

e) kalenica główna usytuowana równolegle do 

frontu działki; 

2) budynek usługowy: 

a) wolnostojący - jedna kondygnacja nadziemna 

z możliwością przeznaczenia poddasza na cele 

użytkowe: mieszkalne lub administracyjno – biu-

rowo – socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczalny 

wielospadowy o symetrycznym układzie połaci, 

b) dobudowany do budynku mieszkalnego –  

o wysokości nieprzekraczającej wysokości budynku 

mieszkalnego, forma, materiał i kolor pokrycia dachu 

jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 

usługowy, 
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c) w nowych budynkach mieszkalnych wska-

zane sytuowanie garażu jako pomieszczenia wbu-

dowanego lub przybudowanego do niego pod wa-

runkiem zachowania linii zabudowy budynku 

mieszkalnego i tworzącego nim jedność wizualną 

pod względem koloru, kompozycji i detali elewacji. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%. 

 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 7MN,U, 8MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usług; 

2) uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, 

mała architektura, zieleń towarzysząca urządzenia 

i obiekty towarzyszące i infrastruktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i innych, 

rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele użytkowe; 

2) dopuszczalna adaptacja budynków mieszkal-

nych i towarzyszących na cele usługowe; 

3) na działkach niezabudowanych dopuszcza 

się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) budynków mieszkalnych z usługami, 

c) wyłącznie budynków usługowych; 

4) przy każdym budynku mieszkalnym dopusz-

cza się lokalizację jednego budynku towarzyszące-

go – gospodarczego lub garażu lub gospodarczo – 

garażowego; 

5) usługi mogą być lokalizowane: 

a) w parterze budynku mieszkalnego,  

b) jako obiekty przybudowane do budynku 

mieszkalnego, 

c) jako obiekty wolnostojące na działce; 

6) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 30% powierzchni działki; 

7) linia zabudowy: 

a) dla istniejącej zabudowy przy jej przebudowie  

i rozbudowie zachować linię zabudowy istniejącą, 

b) dla nowych budynków jak określono na ry-

sunku planu; 

8) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki miejsca postojowe dla klien-

tów w ilości nie mniejszej niż 2 dla samochodów  

i 6 dla rowerów, które można lokalizować między 

linią rozgraniczającą a linią zabudowy. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość dwie kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe, od poziomu terenu do 9,60 m; 

dopuszcza się podniesienie poziomu parteru na wy-

sokość co najwyżej 1,50 m powyżej terenu, 

b) dach w istniejących budynkach zachowanie 

istniejącej formy dachów z możliwością przebu-

dowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowy z dopusz-

czeniem doświetlenia poddaszy oknami w ścia-

nach szczytowych oknami połaciowymi lub okna-

mi w lukarnach, które nie mogą zajmować więcej 

niż 1/3 długości połaci dachowej, 

c) kąt nachylenia połaci 38 - 45º, 

d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

łem dachówkopodobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych; 

2) budynek usługowy: 

a) wolnostojący - jedna kondygnacja nadziemna 

z możliwością przeznaczenia poddasza na cele 

użytkowe: mieszkalne lub administracyjno – biu-

rowo – socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczalny 

wielospadowy o symetrycznym układzie połaci, 

b) przybudowany do budynku mieszkalnego –  

o wysokości nieprzekraczającej wysokości budyn-

ku mieszkalnego, forma, materiał i kolor pokrycia 

jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 

usługowy, 

c) w nowych budynkach mieszkalnych wska-

zane sytuowanie garażu jako pomieszczenia wbu-

dowanego lub przybudowanego do niego pod wa-

runkiem zachowania linii zabudowy budynku 

mieszkalnego i tworzącego nim jedność wizualną 

pod względem koloru, kompozycji i detali elewacji. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%. 

 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 9MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usług; 

2) uzupełniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garaże, budynki gospodarcze, mała archi-

tektura, przydomowe urządzenia sportu i rekreacji) 

zieleń towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) podział terenu zgodnie z rysunkiem planu; do-

puszczalne przesunięcie proponowanych linii podzia-

łu lub łączenie ze sobą działek jeśli potrzeba wynika  

z planowanego zagospodarowania; dopuszczalny 

inny podział terenu na działki wraz z wydzieleniem 

dróg wewnętrznych wynikający z zagospodarowania 

planowanych zamierzeń inwestycyjnych; 
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2) na wydzielonej działce dopuszczalna jest re-

alizacja: 

a) zabudowy mieszkaniowej z usługami, 

b) wyłącznie zabudowy usługowej; 

3) linia zabudowy – nieprzekraczalna w odle-

głości 6,0 m od krawędzi jezdni drogi KDD; 

4) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) obiektu wolnostojącego na działce, 

b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) w parterze budynku mieszkalnego z częścią 

mieszkalną na piętrze; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,60; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 25% powierzchni działki; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki miejsca postojowe dla klien-

tów w ilości nie mniejszej niż 2 dla samochodów  

i 4 dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość do dwóch kondygnacji nadziem-

nych, poddasze użytkowe, od poziomu terenu do 

11,0 m; dopuszcza się podniesienie poziomu parteru 

na wysokość co najwyżej 1,50 m powyżej terenu, 

b) dach dwuspadowy, o symetrycznym ukła-

dzie połaci dachowych, z dopuszczeniem doświe-

tlenia poddasza oknami w ścianach szczytowych 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach, do-

puszczalny wielospadowy o symetrycznym ukła-

dzie połaci dachowych, 

c) kąt nachylenia połaci dachowych 36 - 45º; 

2) budynek usługowy: 

a) wolnostojący - wysokość jedna kondygnacja 

nadziemna z możliwością przeznaczenia poddasza na 

cele użytkowe: mieszkalne lub administracyjno – 

biurowo – socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczal-

ny wielospadowy o symetrycznym układzie połaci, 

b) dobudowany do budynku mieszkalnego lub 

połączenie budynku mieszkalnego i budynku usłu-

gowego łącznikiem o wysokości nieprzekraczającej 

budynku mieszkalnego; forma dachu, materiał  

i kolor pokrycia jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 

usługowy, 

c) wskazane sytuowanie garażu na samochód 

osobowy jako pomieszczenia wbudowanego lub 

przybudowanego do budynku mieszkalnego. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 20%. 

 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 10 MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usług; 

2) uzupełniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garaże, budynki gospodarcze, mała archi-

tektura, przydomowe urządzenia sportu i rekreacji) 

zieleń towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej; 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne, 

rzemieślnicze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i innych, 

rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele użytkowe; 

2) wskazana sukcesywna przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynków mieszkalnych i 

towarzyszących na cele usługowe; 

3) linia zabudowy – nieprzekraczalna w odle-

głości 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KDG; 

4) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego powierzchni użytkowej lub na całości parteru,  

b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) obiektu wolnostojącego na działce, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,60; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 20% powierzchni działki; 

6) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki miejsca postojowe dla klien-

tów w ilości nie mniejszej niż 2 dla samochodów  

i 4 dla rowerów, które można lokalizować między 

linią rozgraniczającą a linią zabudowy; 

7) przy sytuowaniu nowych budynków należy 

zachować odległość od cieku wodnego odległość 

nie mniejszą niż 3,0 m. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość jak w stanie istniejącym; przy 

przebudowie dopuszczalne zwiększenie wysokości 

w celu uzyskania poddasza użytkowego, 

b) dach – dopuszczalna przebudowa na cele 

mieszkalne lub biurowe, doświetlenie poddasza 

oknami w ścianach szczytowych oknami połacio-

wymi lub oknami w lukarnach; 

2) budynek usługowy: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna  

z możliwością przeznaczenia poddasza na cele użyt-

kowe: mieszkalne lub administracyjno – biurowo - 

socjalne, 

b) dach dwuspadowy; dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym układzie połaci; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 
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a) wysokość jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 

usługowy. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 10%. 

 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 11 MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usług; 

2) uzupełniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garaże, budynki gospodarcze, mała archi-

tektura, przydomowe urządzenia sportu i rekreacji) 

zieleń towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej; 

3) dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne, 

rzemieślnicze, agroturystyka. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i innych, 

rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele użytkowe; 

2) linia zabudowy – nieprzekraczalna w odle-

głości 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KDG;  

3) usługi mogą być lokalizowane w formie: 

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego powierzchni użytkowej lub na całości parteru,  

b) obiektu wolnostojącego na działce; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 25% powierzchni działki; 

5) w przypadku lokalizacji usług należy zapew-

nić w obrębie działki miejsca postojowe dla klien-

tów w ilości nie mniejszej niż 2 dla samochodów  

i 4 dla rowerów, które można lokalizować między 

linią rozgraniczającą a linią zabudowy; 

6) dojazd na teren: 

a) do zabudowy istniejącej – jak w stanie ist-

niejącym, 

b) do nowych budynków – wyłącznie z drogi 

KDD. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość należy zachować jak w stanie ist-

niejącym; przy przebudowie dopuszczalne zwięk-

szenie wysokości w celu uzyskania poddasza 

użytkowego, 

b) dach – wskazane zachowanie istniejącej 

formy dachu; dopuszczalna przebudowa na cele 

mieszkalne lub biurowe i doświetlenie poddasza 

oknami połaciowymi lub oknami w lukarnach; 

2) budynek usługowy: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna  

z możliwością przeznaczenia poddasza na cele 

użytkowe: mieszkalne lub administracyjno – biu-

rowo - socjalne, 

b) dach dwuspadowy; dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym układzie połaci; 

3) budynki gospodarcze, garażowe: 

a) wysokość jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 

usługowy. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 10%. 

 

Rozdział 3 

Zabudowa zagrodowa 

 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 1RM, 2 RM, 3RM, 4RM - ustala 

się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy zagrodowej; 

2) uzupełniające - budynki gospodarcze, w tym 

inwentarskie, garaże, wiaty, mała architektura, 

zieleń, urządzenia i obiekty towarzyszące i infra-

struktury technicznej; 

3) dopuszczalne usługi, w tym agroturystyczne 

i dla obsługi rolnictwa. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca może podlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i innych, 

rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele użytkowe; 

2) na terenie dopuszczalna obsada mieszana do 

60 DJP; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In 

do 0,65; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 15% powierzchni działki; w przypadku 

wprowadzenia funkcji usług agroturystycznych 

minimum 25%; 

4) linia zabudowy: 

a) dla budynków istniejących przy ich przebu-

dowie i rozbudowie należy zachować obowiązują-

cą linie zabudowy, 

b) dla nowych budynków należy zachować linię 

zabudowy nieprzekraczalną w odległości 8,0 m od 

drogi KDG i 6,0 m od drogi KDD. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna  

w tym poddasze użytkowe, max. 9,0 m; na tere-

nie 1RM ze względu na położenie w sąsiedztwie 

stawów i wysoki poziom wód gruntowych nowe 

budynki należy realizować bez podpiwniczenia, 
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b) dach – w istniejących budynkach zachowa-

nie istniejącej formy dachów z możliwością prze-

budowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowe z dopusz-

czeniem doświetlenia poddaszy oknami w ścia-

nach szczytowych, oknami połaciowymi lub 

oknami w lukarnach, które nie mogą zajmować 

więcej niż 1/3 długości połaci dachowej, 

c) kąt nachylenia połaci dla dachu dwuspado-

wego 38 - 45º,  

d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

łem dachówkopodobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych,  

e) kalenica główna usytuowana równolegle do 

frontu działki; 

2) budynki gospodarcze, inwentarskie, garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiałem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą, 

c) wskazane sytuowanie garażu na samochody 

osobowe jako pomieszczenia wbudowanego  

w budynek mieszkalny lub przybudowanego do 

niego pod warunkiem zachowania linii zabudowy 

budynku mieszkalnego i tworzącego z nim jedność 

wizualną pod względem koloru, kompozycji i deta-

lu elewacji, 

d) nowe budynki inwentarskie należy sytuować 

w maksymalnym oddaleniu od budynków miesz-

kalnych na zapleczu działki, 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5%. 

 

Rozdział 4 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem:1 MWn, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy; 

2) dopuszczalne – zabudowa szeregowa, usługi 

bytowe i komercyjne; 

3) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki gara-

żowe, miejsca postojowe dla samochodów i rowe-

rów, mała architektura, urządzenia rekreacji przy-

domowej, w tym plac zabaw dla dzieci, urządzenia 

infrastruktury technicznej). 

2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu prze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa może podlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, odbudowie, uzu-

pełnianiu o obiekty i urządzenia towarzyszące; 

2) linia zabudowy - należy zachować nieprze-

kraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od 

krawędzi jezdni drogi KDG; 

3) na 1 mieszkanie należy przewidzieć nie wię-

cej niż 1 budynek garażu lub budynek gospodarczo 

garażowy o powierzchni do 45 m²; 

4) intensywność zabudowy terenu In do 0,70; 

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% 

powierzchni działki; 

5) dopuszcza się podział terenu w celu wydzie-

lenia nieruchomości dla lokalizacji budynków 

mieszkalnych w formie szeregowej i odrębnej drogi 

dojazdowej wewnętrznej; 

6) dojazd na teren – z drogi oznaczonej jako 

KDD; 

7) w zagospodarowaniu terenu należy wydzielić 

miejsce zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe 

dla samochodów i rowerów, które mogą być loka-

lizowane pomiędzy linią rozgraniczającą a linią 

zabudowy. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny - przy 

przebudowie, rozbudowie i zmianie konstrukcji 

dachu należy zachować: 

a) wysokość budynku – do trzech kondygnacji 

nadziemnych z poddaszem dla celów użytkowych, 

b) dach - zachować formę istniejącą; dopuszcza 

się przebudowę w celu uzyskania poddasza użytko-

wego na cele mieszkalne lub biurowo - socjalne,  

c) kalenica dachu - usytuowana równolegle do 

drogi KDG, 

d) pokrycie dachu – jak w stanie istniejącym, 

przy przebudowie dachu z poddaszem użytkowym 

wskazane pokrycie dachówką ceramiczną lub ma-

teriałem dachówkopodobnym; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabu-

dowie szeregowej: 

a) parterowe z poddaszem użytkowym, 

b) dach - o symetrycznym układzie połaci da-

chowych z dopuszczeniem wykuszy, okien do-

świetlających poddasze, pokrycie dachówką lub 

materiałem dachówkopodobnym, 

c) całość segmentu budynku należy zrealizować 

w jednorodnej formie architektonicznej i materia-

łowej; 

3) usługi: dopuszcza się w formie: 

a) wbudowanej w parterze budynku wieloro-

dzinnego, 

b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego,  

c) w formie obiektu wolnostojącego jednokon-

dygnacyjnego z dopuszczeniem poddasza użytko-

wego z dachem dwu- lub wielospadowym o syme-

trycznym układzie połaci dachowych; 

4) budynki garażowe:  

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

8 – 20º, pokryty dachówką, materiałem dachówko 

– podobnym, dopuszczalna blacha falista, 
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c) wskazana budowa budynków garażowych  

w formie zespołu o jednakowej wysokości, geo-

metrii dachu i bram wjazdowych, materiału pokry-

cia; szerokość frontu zespołu budynków do 

18,0 m: dopuszcza się usytuowanie budynków 

ścianą przy granicy działki sąsiedniej, 

d) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej 

garaże należy sytuować w formie pomieszczenia 

wbudowanego w segment mieszkalny. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5 %. 

 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 2MWn, 3MWn ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy; 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki gara-

żowe, miejsca postojowe dla samochodów i rowe-

rów, mała architektura, urządzenia rekreacji przy-

domowej, w tym plac zabaw dla dzieci, urządzenia 

infrastruktury technicznej); 

3) dopuszczalne usługi bytowe. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu prze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa może podlegać remon-

tom, przebudowie wewnętrznej, rozbudowie, od-

budowie, uzupełnianiu o obiekty i urządzenia to-

warzyszące; 

2) linia zabudowy - należy zachować jako obo-

wiązującą istniejącą linię zabudowy budynków 

istniejących; 

3) na 1 mieszkanie należy przewidzieć nie wię-

cej niż 1 budynek garażu lub budynek gospodarczo 

garażowy o powierzchni do 45 m²; 

4) usługi – dopuszcza się jedynie w formie 

wbudowanej w budynek mieszkalny i obejmować 

powinny głownie usługi świadczone w wykony-

waniu wolnych zawodów; 

5) intensywność zabudowy terenu In do 0,55 ; 

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35% 

powierzchni działki, w tym plac zabaw dla dzieci. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy ładu przestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) przy rozbudowie i przebudowie budynku na-

leży zachować kompozycję i detale elewacji fron-

towej budynku, 

b) wysokość budynku – jak w stanie istniejącym, 

c) dach – należy zachować formę istniejącą; 

dopuszcza się przebudowę dachu w celu uzyska-

nia poddasza użytkowego dla celów mieszkalnych, 

d) kalenica dachu - jak w stanie istniejącym, 

e) pokrycie dachu – jak w stanie istniejącym, 

przy przebudowie wskazane pokrycie dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym; 

2) budynki garażowe: 

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m w kalenicy, 

b) dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

8 – 20º, pokryty dachówką, materiałem dachów-

kopodobnym, dopuszczalna blacha falista, 

c) wskazana budowa budynków garażowych  

w formie zespołu o jednakowej wysokości, geometrii 

dachu i bram wjazdowych, materiału pokrycia; sze-

rokość frontu zespołu do 18,0 m: dopuszcza się 

usytuowanie budynków ścianą przy granicy działki 

sąsiedniej.  

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 5 %. 

 

Rozdział 5 

Tereny usług publicznych 

 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1US 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren usług publicznych obej-

mujący ogólnie dostępne obiekty i urządzenia spor-

towe (wielofunkcyjne boisko sportowe) oraz kultu-

ry (świetlicę wiejską), 

b) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące: widownia, szatnia i sanitariaty, dojazdy, miej-

sca parkingowe, zieleń towarzysząca, infrastruktura 

techniczna. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linia zabudowy – należy zachować nieprze-

kraczalną odległość linii zabudowy od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi publicznej klasy głównej 

KDG - 8,0 m; projektowany budynek usługowy 

zlokalizować w głębi działki w odległości co naj-

mniej 70 m od drogi; 

2) wyklucza się sytuowanie obiektów i urzą-

dzeń do uprawiania sportu pod linią wysokiego 

napięcia 110KV i w obrębie jej strefy ochronnej, 

której szerokość orientacyjna została określona na 

rysunki planu; 

3) intensywność zagospodarowania terenu In-

do 30%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

może być mniejsza niż 60% powierzchni terenu. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) boisko sportowe: parametry wielkość boiska 

sportowego zgodnie z potrzebami i wymogami  

w tym zakresie; 

2) budynek świetlicy wiejskiej: 

a) wolnostojący, jednokondygnacyjny, 

b) szerokość elewacji frontowej budynku do 

16,0 m, 

c) dach – dwuspadowy lub wielospadowy o 

symetrycznym układzie połaci dachowych o kącie 

nachylenia 36 - 45º, kryty dachówką ceramiczną 

lub gontem bitumicznym, 

d) oś kalenicy głównej prostopadle do drogi pu-

blicznej KDG, 
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e) wysokość budynku do kalenicy – 7,0 m; 

3) w zagospodarowaniu terenu: 

a) wyznaczyć miejsca postojowe dla samocho-

dów i rowerów w ilości: minimum 2 stanowiska 

na autokary, 8 - 15 stanowisk dla samochodów 

osobowych i 20 dla rowerów, 

b) zjazd na drogę publiczną wykonać jako indy-

widualny zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi projektowania dróg i uzgodnionym  

z zarządcą drogi, 

c) wprowadzić wzdłuż granicy terenu lokalizacji  

o pasie 3 - 5 m, zieleń towarzysząca średnią i wyso-

ką, zimozieloną. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 0 %. 

 

Rozdział 6 

Tereny rekreacji i sportu 

 

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

2US, 3US, 4US, 5US, 6US, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren urządzeń rekreacji i spor-

tu, 

b) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące: szatnia i sanitariaty, boiska do gier, dojazdy, 

miejsca parkingowe, zieleń towarzysząca, plac za-

baw dla dzieci, niezbędna infrastruktura techniczna,  

c) dopuszczalne usługi w zakresie handlu i ga-

stronomii. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wyłącz-

nie obiektów i urządzeń związanych z rekreacją  

i sportem takich jak: pole namiotowe, domki letni-

skowe, pole golfowe, boiska do gier w piłkę itp.  

z możliwością lokalizacji usług dla obsługi letników; 

2) pod domki letniskowe z wyznaczoną działką 

przeznaczyć nie więcej niż 30% powierzchni terenu; 

3) intensywność zagospodarowania terenu In-

do 25%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

może być mniejsza niż 75% powierzchni terenu. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) boiska sportowe, pola golfowe – dopuszczalne 

urządzenie na stałe lub na okres czasowy – letni; 

2) pole namiotowe – w ramach zagospodarowa-

nia terenu dopuszcza się budowę pawilonu sanitar-

nego z toaletami, umywalkami i prysznicami; do-

puszcza się stosowanie urządzeń przenośnych pod 

warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia; 

3) domki letniskowe: 

a) dopuszcza się budowę domków letnisko-

wych o konstrukcji drewnianej lub murowano – 

drewnianej o powierzchni użytkowej do 75 m², 

b) pod budowę domku letniskowego można 

wydzielić działkę do 300 m², 

c) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym układzie połaci dachowych 

o kącie nachylenia 38 - 50º, 

d) powierzchnia zabudowana – do 25% po-

wierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 70%, 

e) na działce letniskowej dopuszcza się wydzie-

lenie 1 - 2 miejsc postojowych, nie dopuszcza się 

budowy garaży i budynków gospodarczych, 

f) wydzielone działki pod domki letniskowe mo-

gą być ogrodzone pasem zieleni krzewiastej, ży-

wopłotem, dopuszcza się lekkie ogrodzenia drew-

niane o wysokości do 0,60 m, wyklucza się ogro-

dzenia na trwałym fundamencie; 

4) usługi- obiekty w formie kiosków o lekkiej 

konstrukcji drewnianej lub murowano - drewnianej, 

dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym 

nachyleniu połaci dachowych; 

5) w zagospodarowaniu terenu: 

a) w granicach terenu wyznaczonego planem 

wyznaczyć miejsce parkingowe ogólnie dostępne 

dla letników w ilości nie mniejszej niż 10 dla sa-

mochodów i 20 dla rowerów, 

b) wskazane urządzenie placu zabaw dla dzieci 

małych ogrodzonych zielenią średnią lub niską. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 20 %. 

 

Rozdział 7 

Tereny usług  

 

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem: 1U, 

2U, 3U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren usług; 

2) uzupełniające – miejsca postojowe, zieleń 

towarzysząca urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa może podlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie; 

2) intensywność zagospodarowania terenu In- 

do 65%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

mniej niż 15% powierzchni terenu; 

3) dla planowanych obiektów usługowych należy 

zapewnić miejsca postojowe dla samochodów  

w ilości 5 m-c na 100 m² powierzchni użytkowej,  

1 m-ce na 4 zatrudnionych; 

4) miejsca postojowe należy utwardzić szczelną 

powierzchnią, wyposażyć w urządzenia kanaliza-

cyjne przeznaczone do odprowadzania wód opa-

dowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej 

po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu wy-

maganym przepisami odrębnymi. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) wysokość budynków: 
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a) usługowych jedna kondygnacja nadziemna, 

lecz nie więcej niż 8,60 m, mierząc od najniższego 

poziomu terenu w obrysie budynku do najwyższe-

go punktu kalenicy, 

b) towarzyszących – do 5,60 m; 

2) dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o syme-

trycznym nachyleniu podstawowych połaci, o kącie 

nachylenia 30 - 45º; 

3) architektura budynków towarzyszących,  

w tym gospodarczych i garaży, należy dostosować 

do architektury budynków o funkcji podstawowej po 

względem formy dachu i materiału pokrycia. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 20%. 

 

Rozdział 8 

Tereny zieleni (cmentarzy i ogrodów)  

 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolem: ZC 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren cmentarza; 

2) uzupełniające – zieleń, urządzenia i obiekty 

infrastruktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) teren cmentarza objęty jest ochroną konserwa-

torską wpisany do rejestru zabytków pod nr 288/92 

w 1992 r.; 

2) ochronie podlegają: kapliczka cmentarna  

i ogrodzenie; 

3) na terenie dopuszcza się prowadzenie prac 

modernizacyjnych i remontowych oraz lokalizację 

nowych obiektów, w tym domu przedpogrzebowego 

oraz nasadzenia zieleni w uzgodnieniu z wojewódz-

kim konserwatorem zabytków. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) teren planowanej rozbudowy cmentarza na-

leży powiązać funkcjonalnie z istniejącym cmenta-

rzem pod względem dróg i alei cmentarnych, przed 

pierwszymi pochówkami podzielić teren na kwate-

ry grzebalne z zielenią o średniej wysokości; 

uprzednio należy wykonać badania podłoża grun-

towego w celu ochrony wód gruntowych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy– minimum 

8,0 m od krawędzi jezdni drogi KDG; 

3) powierzchnia pól grzebalnych – minimum 

70% powierzchni terenu. 

4. Strefa ochrony sanitarnej cmentarza – 50,0 m. 

5. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 0 %. 

 

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolem: ZD 

- ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Na terenie dopuszcza się:  

1) lokalizację altan o powierzchni do 60 m², 

konstrukcji drewnianej z możliwością zastosowa-

nia fundamentu murowanego; 

2) urządzeń rekreacyjnych, w tym oczek wod-

nych; 

3) grodzenie wydzielonych ogrodów lekką kon-

strukcją lub żywopłotami; 

4) wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych; 

5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie zakazuje się: 

1) adaptacji altan na budynki mieszkalne cało-

roczne; 

2) prowadzenia działalności gospodarczej nie 

związanej z obsługą działalności ogrodniczej i re-

kreacyjnej. 

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 3%. 

 

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolem: ZN 

- ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurzą-

dzona: 

1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni  

w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej 

jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicz-

nie terenów; 

2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wy-

łącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

2. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%. 

 

Rozdział 9 

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, 

składowania, magazynowania 

 

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

1P,U,S, 2P,U,S, 3P,U,S, 4P,U,S, 5P,U,S, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - tereny produkcyjno - usługo-

we, magazynowania i składowania; 

2) uzupełniające - budynki gospodarcze, budyn-

ki garażowe, miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych i transportowych, wiaty gospodarcze, 

bazy transportowe, komunalne, budowlane, stacje 

paliw, budynki administracyjne, socjalne, mała 

architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej, w tym ochrony środowiska, drogi 

wewnętrzne, elementy reklamowe i informacyjne, 

zieleń izolacyjna i towarzysząca w tym zadrzewie-

nia i zakrzewienia; 

3) dopuszczalne – usługi komercyjne, rzemiosła. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejąca zabudowa może być poddana re-

montom, modernizacji, przebudowie i rozbudowie 

do wymaganych potrzeb prowadzonej działalności 

pod warunkiem zachowania standardów ochrony 

środowiska wymaganych przepisami odrębnymi,  
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w tym wynikających ze ustanowienia obszaru wsi 

jako Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; 

2) na terenie dopuszczalna lokalizacja zakładów 

produkcji o charakterze przetwórczym i wytwór-

czym, obiektów składowania i magazynowania,  

w tym otwartych placów składowych, baz komu-

nalnych i budowlanych, baz transportowych i logi-

stycznych, urządzeń obsługi rolnictwa i komunika-

cji samochodowej, usług o charakterze komercyj-

nym i rzemieślniczym – niezaliczonych do przed-

sięwzięć dla których sporządzenie oceny oddzia-

ływania na środowisko jest w świetle przepisów 

odrębnych obligatoryjne, z wyłączeniem obiektów 

i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej; 

3) intensywność zabudowy terenu In do 0,75; 

powierzchnia biologicznie czynna nie może być 

mniejsza niż 15% powierzchni terenu; 

4) linie zabudowy: od dróg publicznych KDG na-

leży zachować linie zabudowy nieprzekraczalne  

w odległości minimum 10 m od krawędzi jezdni dro-

gi; na terenie między linią rozgraniczającą a linią za-

budowy, poza niezbędnymi dojściami i dojazdami 

przeznaczyć na urządzenie zieleni lub urządzić miej-

sca parkingowe dla pracowników i klientów; 

5) dopuszcza się zagospodarowanie wyznaczo-

nych w planie terenów w całości lub części przez 

jednego lub kilku inwestorów oraz dokonywanie 

podziału terenu pod warunkiem: 

a) zapewnienia w projekcie podziału nieruchomo-

ści dostępności komunikacyjnej do wszystkich nieru-

chomości (terenów) powstałych w wyniku tego po-

działu z istniejących dróg publicznych bezpośrednio 

lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych, 

b) zapewnienia dostępu do sieci infrastruktury 

technicznej, 

c) zachowania warunków w zakresie zabudowy  

i zagospodarowania terenu, wskaźników kształto-

wania zabudowy i ładu przestrzennego oraz wymo-

gów w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, 

d) szerokość frontu wydzielonego terenu (dział-

ki)- winna zapewniać bezkolizyjne wjazdy i zjazdy 

z dróg publicznych, w tym w szczególności samo-

chodów transportowych i nie powinna być ona 

mniejsza niż 30 m, 

e) minimalna szerokość wydzielanych dróg 

wewnętrznych 12 m; 

6) w granicach terenów zakładów należy zloka-

lizować: 

a) parkingi dla pracowników i klientów z ilością 

miejsc postojowych odpowiednią do programu 

użytkowego inwestycji jednak w ilości nie mniej-

szej niż 1 miejsce postojowe na 6 zatrudnionych, 

b) obiekty towarzyszące, w tym niezbędne 

urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zieleń towarzyszącą. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz ładu prze-

strzennego: 

1) wysokość budynków produkcyjnych, pro-

dukcyjno – usługowych, garażowych transportu 

samochodowego, magazynowych – jedna kondy-

gnacja nadziemna lub dostosowana do wymogów 

techniczno – technologicznych, jednak nie wyż-

szych niż 11,0 m z wyłączeniem kominów; 

2) dachy budynków jedno- lub dwuspadowe  

o kącie nachylenia połaci dachowych 10 - 30º, 

jeśli względy technologiczne wymagają dopuszcza 

się dachy płaskie; 

3) przy sytuowaniu budynków produkcyjno – 

usługowych, administracyjnych i innych związanych 

z planowaną inwestycją a także obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej należy zachować odległo-

ści od przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie 

linii kolejowej stanowiącej teren zamknięty zgodnie z 

przepisami odrębnymi w tym zakresie; 

4. Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad 

ochrony środowiska, zdrowia ludzi i wartości kultu-

rowych: 

1) wyznaczone tereny położone są w obszarze 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; 

2) prowadzona działalność produkcyjna, pro-

dukcyjno – usługowa, logistyczna oraz usługowa 

musi uwzględniać warunki realizacji inwestycji na 

tym obszarze, nie może powodować ponadnorma-

tywnego obciążenia środowiska naturalnego poza 

granicami terenu do którego inwestor posiada tytuł 

prawny oraz wywoływać konieczność ustanowie-

nia obszaru ograniczonego użytkowania; 

3) lokalizacja przedsięwzięć zaliczonych w prze-

pisach szczególnych do mogących znacząco od-

działywać na środowisko dla których może być 

wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na 

środowisko wymaga przeprowadzenia postępowa-

nia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymi; 

4) masy ziemne lub przemieszczone podczas 

realizacji inwestycji na obszarze objętym planem 

należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji 

terenu, pod zagospodarowanie zielenią lub w spo-

sób wyznaczony przez wójta; 

5) odpady komunalne – należy gromadzić i od-

prowadzać zgodnie z gminnym systemem gospo-

darki odpadami; 

6) odpady inne, w tym zaliczone do niebez-

piecznych – należy magazynować i zagospodaro-

wać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami szczególnymi; 

7) powierzchnie utwardzone i przeznaczone do 

postoju samochodów należy wyposażyć w urzą-

dzenia zabezpieczające przed przedostaniem się 

produktów ropopochodnych i piasku do rowów 

melioracyjnych i cieków wodnych; 

8) dla obiektów w których będą przechowywane 

substancje toksyczne, w tym ropopochodne należy 

wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich 
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do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu 

oraz wyposażyć w urządzenia monitorujące; 

9) substancje ropopochodne i chemiczne, jeśli ta-

kie wystąpią należy uprzednio zneutralizować przed 

ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; 

10) poziom hałasu powodowany prowadzoną 

działalnością produkcyjno – usługową, logistyczną, 

nie może przekraczać na granicy z wyznaczonymi 

terenami zabudowy mieszkaniowej (jednorodzin-

nej, zagrodowej), usług publicznych, sportu i re-

kreacji wsi dopuszczalnych poziomów określonych 

w przepisie szczególnym; 

11) jeśli w trakcie ziemnych robót budowlanych 

zostaną ujawnione przedmioty wskazujące na po-

siadanie cech zabytku, osoby prowadzące roboty 

budowlane i ziemne obowiązane są zawiadomić 

niezwłocznie o tym właściwego konserwatora 

zabytków lub Wójta Gminy a także zabezpieczyć 

odkryty przedmiot i wstrzymać roboty mogące go 

uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 20%. 

 

Rozdział 10 

Tereny obsługi komunikacji samochodowej 

 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem: Kp - 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeń obsługi komu-

nikacji samochodowej; 

2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury 

technicznej, place manewrowe; 

3) dopuszczalne – usługi; w przypadku potrze-

by terenu na pole grzebalne dopuszcza się prze-

znaczenie części terenu położonego bezpośrednio 

przy granicy na cele rozbudowy cmentarza. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) na terenie dopuszczalna realizacja czaso-

wych miejsc postojowych dla samochodów oso-

bowych i rowerów dla obsługi cmentarza; 

2) dopuszcza się lokalizację małych obiektów 

handlowych ( kiosków ) sprzedaży kwiatów i zniczy; 

3) teren należy utwardzić i wyposażyć w urzą-

dzenia odprowadzające wody opadowe z terenu. 

3. Stawka procentowa do określenia opłaty z ty-

tułu wzrostu wartości nieruchomości: 5%. 

 

Rozdział 11 

Urządzenia gospodarki wodnej i elektroenergetyki 

 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem: W - 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeń gospodarki 

wodnej z obiektami i urządzeniami lokalnego ujęcia 

wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej i po-

średniej; 

2) uzupełniające – zieleń izolacyjna, urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejące obiekty i urządzenia ujęcia wody 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi mogą podle-

gać remontom, przebudowie i rozbudowie do wy-

maganych potrzeb; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeń bezpośrednio związanych z eksploatacją uję-

cia i zarządzaniem sieciami, w tym budynków so-

cjalno – administracyjnych, warsztatowych i ma-

gazynowych itp.; 

3) na terenie ustanowionej strefy ochrony bez-

pośredniej oraz pośredniej określonej na rysunku 

planu stosować zakazy i nakazy, określone w de-

cyzji ustalającej strefę; 

4) ogrodzenie w granicy terenu ochrony bezpo-

średniej ujęcia wody, zgodnie z przepisami odręb-

nymi oraz zagospodarowanie terenu zielenią. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

1) wskaźnik zabudowy - do 50% powierzchni 

terenu; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – min.30% 

powierzchni terenu; 

3) budynki – do 2 kondygnacji nadziemnych do 

8,60 m w kalenicy. 

 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem: EE - 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren przebiegu linii elektro-

energetycznej wysokiego napięcia 110 KV relacji 

Namysłów – Pokój wraz ze strefą orientacyjną 

podwyższonego promieniowania elektromagne-

tycznego niejonizującego; 

2) uzupełniające – urządzenia towarzyszące. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejąca linia wraz z urządzeniami towarzy-

szącymi może podlegać remontom, przebudowie  

i rozbudowie do wymaganych potrzeb technicznych; 

2) dla linii określono orientacyjną strefę pod-

wyższonego promieniowania elektromagnetyczne-

go niejonizującego; warunki funkcjonowania linii 

wynikające z wymogów ochrony środowiska okre-

ślone zostały w § 40 ust. 12.  

 

Rozdział 12 

Tereny rolnicze i leśne 

 

§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolem: RU, 

- ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeń produkcji i ob-

sługi gospodarki rolnej; 

2) uzupełniające – obiekty towarzyszące, urzą-

dzenia infrastruktury technicznej. 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu oraz zachowania ładu przestrzennego: 

1) istniejąca zabudowa może podlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – minimum 

10,0 m od krawędzi jezdni drogi KDG; 

3) dopuszczalna obsada mieszana do 100 DJP; 

4) intensywność zabudowy terenu In do 65%; 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 15%. 

3. Warunki szczegółowe w zakresie ochrony 

środowiska: 

1) powierzchnie przeznaczone do postoju sa-

mochodów i maszyn rolniczych należy wyposażyć 

w urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem 

zanieczyszczeń, w tym ropopochodnych; 

2) w budynkach inwentarskich kominy wenty-

lacyjne należy instalować maksymalnie wysoko  

i na kierunku ograniczającym nawiew na tereny 

mieszkaniowe. 

4.Stawka procentowa do określenia opłaty z tytu-

łu wzrostu wartości nieruchomości: 10%. 

 

§ 35. Wyznacza się tereny rolnicze, wyłączone 

z zabudowy nierolniczej, z przeznaczeniem pod-

stawowym jako użytki rolne oznaczone na rysunku 

planu symbolem: R. 

1. Na terenie dopuszcza się: 

1) lokalizację dróg rolnych, pieszych szlaków 

turystycznych i rowerów; 

2) wprowadzanie trwałych upraw ogrodniczych 

i sadowniczych oraz zalesienie gruntów V - VI 

klasy bonitacyjnej (innych niż określono na rysun-

ku planu) oraz nieużytków; zalesienia wykonać 

gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną 

roślinnością terenu; 

3) zachowanie istniejących i wprowadzenie 

nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych  

i przydrożnych; 

4) dopuszcza się budowę nowej zagrody rolni-

czej przez rolnika nie mającego możliwości rozbu-

dowy zagrody na dotychczasowym terenie jeśli 

spełnia wymogi określone w przepisach szczegól-

nych; 

5) budowę budowli rolniczych, związanych wy-

łącznie z prowadzonym gospodarstwem rolnym 

przez rolnika lub przedsiębiorstwo rolne; 

6) budowę urządzeń i sieci lokalnej infrastruktu-

ry technicznej; 

7) budowli i urządzeń służących gospodarce 

wodnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

8) zakładanie stawów rybnych i małych zbiorni-

ków wodnych; 

9) rozbudowę, przebudowę i budowę nowych 

urządzeń systemu melioracji wodnych. 

2. Na terenie nakazuje się: 

1) ochronę stanowiska archeologicznego nr 2 

zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewi-

dencyjnymi 125 i 126; 

2) w przypadku prowadzenia prac polowych  

i natrafienia na przedmioty mogące świadczyć  

o zabytku zawiadomić Wójta Gminy lub Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Na terenie zakazuje się: 

1) lokalizacji otwartych zbiorników na płynne 

odchody zwierzęce, komór fermentacyjnych, bio-

gazowni oraz myjni płytowych dla pojazdów  

i urządzeń rolniczych; 

2) lokalizacji budynku mieszkalnego, wchodzą-

cego w skład zabudowy zagrodowej, jeżeli na 

działce jego lokalizacji nie istnieją budynki służące 

produkcji rolnej. 

 

§ 36. Wyznacza się tereny rolnicze, wyłączone  

z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako 

użytki zielone oznaczone na rysunku planu symbo-

lem: RZ. 

1. Na terenie dopuszcza się:  

1) lokalizację budowli i urządzeń służących go-

spodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

2) stawów rybnych i innych zbiorników wod-

nych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 

3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie zakazuje się:  

1) przekształcania istniejących trwałych użyt-

ków zielonych w grunty orne; 

2) wprowadzanie trwałych upraw ogrodni-

czych, sadowniczych i roślin energetycznych oraz 

zalesiania terenu; 

3) budowy i rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmia-

ny przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania 

innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w 

stosunkach wodnych terenu; 

4) lokalizacji budowli rolniczych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachować łąki trwałe i pastwiska oraz ogra-

niczyć ich użytkowanie gospodarcze lub dostoso-

wać do warunków funkcjonowania przyrody, za-

chować ciągłość strukturalną i funkcjonalną kory-

tarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stoso-

wanie nawozów mineralnych i środków ochrony 

roślin o wysokiej klasie toksyczności; 

2) należy ochroną objąć obudowę cieków wod-

nych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz 

zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne, 

krajobraz doliny cieku wodnego. 

 

§ 37. Wyznacza się tereny leśne, wyłączone  

z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako 

użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem: 

ZL 

1. Na terenie dopuszcza się: 

1) lokalizację budowli i urządzeń służących go-

spodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – 

krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyzna-

czone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe 
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ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjo-

nalnej infrastruktury turystycznej; 

3) rozwój wodochronnych, klimato twórczych  

i środowiskowo twórczych funkcji lasów; 

4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie zakazuje się: 

1) przekształcania istniejących użytków leśnych; 

2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i prze-

budowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i ro-

ślinnością potencjalną; 

3) budowy i rozbudowy systemu melioracji od-

wadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany 

przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania in-

nych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w sto-

sunkach wodnych terenu. 

 

§ 38. Wyznacza się tereny użytków rolnych  

z przeznaczeniem do zalesienia oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: ZDL. 

1. Na terenie dopuszcza się:  

1) prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów 

zgodnie z istniejącymi siedliskami, preferowanie 

odnowień naturalnych z dosadzaniem drzew zgod-

nych z siedliskiem i roślinnością potencjalną; 

2) lokalizację budowli i urządzeń służących go-

spodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie zakazuje się: 

1) przekształcania istniejących użytków rolnych 

na inne niż leśne; 

2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu  

i przebudowę drzewostanów niezgodnie z siedli-

skiem i roślinnością potencjalną; 

3) budowy i rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmia-

ny przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania 

innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian  

w stosunkach wodnych terenu. 

 

Rozdział 13 

Tereny wód powierzchniowych (płynących i sto-

jących) 

 

§ 39. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: WS. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - tereny wód stojących i płyną-

cych; 

2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane 

z gospodarką wodną, hodowlaną ryb. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz 

warunki dla ochrony środowiska: 

1) dopuszczalna lokalizacja urządzeń i prowa-

dzenie prac związanych z utrzymaniem istnieją-

cych cieków wodnych, wód stojących i rowów 

melioracyjnych prowadzących wody; 

2) ochronie podlega obudowa biologiczna cie-

ków wodnych i wód stojących zarówno w formie 

zieleni niskiej, średniej jak i drzew i krzewów; 

3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie zwią-

zanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem stawów, 

cieków i rowów w odległości mniejszej niż 3,0 m, 

od linii brzegowej. 

3. Stawka procentowa do określenia opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - nie 

wymaga ustalenia. 

 

Dział II 

Środowisko, przyroda, wartości kulturowe i dzie-

dzictwa kulturowego  

 

Rozdział 1 

Środowisko przyrodnicze 

 

§ 40. Ustalenia w zakresie ochrony środowi-

ska, przyrody obowiązujące na obszarze objętym 

planem: 

1. Obszar wsi położony jest w obszarze chro-

nionego krajobrazu Stobrawskiego Parku Krajobra-

zowego. 

2. Prowadzona działalność winna być podpo-

rządkowana wymogom planu jego ochrony okre-

ślonym w rozporządzeniu Nr 0151/P/8/07 Woje-

wody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stob-

rawskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Prowadzona działalność produkcyjna, maga-

zynowa, składowania, logistyczna oraz działalność 

produkcyjna rolna w gospodarstwach hodowla-

nych nie może powodować ponadnormatywnego 

obciążenia środowiska naturalnego poza granicami 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny 

dla zachowania jego walorów.  

4. Wyklucza się realizację przedsięwzięć inwe-

stycyjnych, instalacji zaliczonych w przepisach 

odrębnych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, które wymagają procedury oddziały-

wania na środowisko, za wyjątkiem dróg publicz-

nych oraz kanałów zbiorczych ścieków bytowych  

i obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samo-

chodowej (stacje paliw). 

5. Na całym obszarze objętym planem obowią-

zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do wód: powierzchniowych, podziemnych  

i gruntów, lokalizacji obiektów budowlanych, które 

mimo spełnienia wymogów obowiązujących prze-

pisów odrębnych, nie wykluczają w drodze sytu-

acji awaryjnych skażenia lub zakażenia środowi-

ska, z wyłączeniem obiektów wyposażonych  

w system monitoringu lub w systemy zabezpiecza-

jące przed skażeniem gruntu i wód podziemnych. 

6. Na terenach produkcyjnych, magazynowo 

składowych, baz sprzętowych i transportowych, 

usług technicznych i rzemieślniczych, parkingach itp. 

na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczysz-

czenia wód i ziemi substancjami, nakazuje się: 
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1) budowę urządzeń zabezpieczających przed 

przedostaniem się substancji zagrażających śro-

dowisku naturalnemu wód i ziemi; 

2) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie 

przed spływem zanieczyszczonych wód na tereny 

przyległe. 

7. Nakazuje się zachowanie w stanie istnieją-

cym obniżenia dolinnego rzeki Stobrawy w części 

północnej obszaru objętego planem wraz z istnie-

jącymi stawami, ciekami i ich obudową biologiczną 

niżej położonych. 

8. Nakazuje się utrzymanie szpalerów drzew 

przydrożnych i śródpolnych we właściwym stanie  

i konserwowanie ich oraz uzupełnianie o nowe 

nasadzenia. 

9. Wprowadza się obowiązek usuwania odpa-

dów: 

1) komunalnych w ramach gminnego systemu 

gospodarowania odpadami wraz z uprzednią ich 

segregacją; 

2) innych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

10. Masy ziemne usuwane lub przemieszczane 

podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym 

planem należy wykorzystać na miejscu przy rekul-

tywacji terenu lub w sposób wskazany przez Wój-

ta Gminy. 

11. Poziom hałasu powodowany działalnością 

produkcyjna, logistyczną i usługową nie może 

przekraczać na granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej wsi dopuszczalnych poziomów 

określonych w przepisach odrębnych, przy czym 

za tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

uznaje się tereny oznaczone symbolem MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami rzemieślniczymi uznaje się tereny ozna-

czone symbolem: MN,U, 

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

uznaje się tereny oznaczone symbolem: MWn, 

d) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe uznaje 

się tereny oznaczone symbolem: US.  

Dla pozostałych terenów dopuszczalnych po-

ziomów hałasu nie ustala się, przy czym dla bu-

dynków lub pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed 

hałasem, położonych w zasięgu potencjalnego 

uciążliwego oddziaływania terenów kolejowych 

oraz drogi wojewódzkiej i powiatowej oznaczo-

nych odpowiednio symbolami, należy stosować 

zabezpieczenia w budynku lub jego części spełnia-

jące wymagania Polskiej Normy regulującej ochro-

nę przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz 

dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w po-

mieszczeniach, określone w przepisach odrębnych. 

12. Wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elek-

troenergetycznej wysokiego napięcia oznaczonej 

symbolem EE 110 KV, przecinającej tereny prze-

znaczone pod zabudowę wyznacza się orientacyj-

ną strefę elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego o podwyższonym poziomie, o sze-

rokości określonej od osi tej linii na rysunku planu; 

w określonej strefie zakazuje się wznoszenia bu-

dynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi 

oraz zobowiązuje się właściciela linii do przepro-

wadzenia pomiarów kontrolnych elektromagne-

tycznego promieniowania niejonizującego w zakre-

sie i z częstotliwością określoną w przepisie 

szczególnym, z uwzględnieniem projektowanych 

obiektów budowlanych; wyniki pomiarów o któ-

rych mowa wyżej mogą stanowić podstawę wy-

stąpienia do właściwego organu o ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

13. W przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szczątków roślin i zwierząt należy miejsce 

oznakować, zabezpieczyć i niezwłocznie powia-

domić Wojewodę Opolskiego. 

14. Na obszarze zagrożenia zalewami powo-

dziowymi zakazuje się lokalizowania inwestycji 

zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których jest lub 

wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na 

środowisko (z wyłączeniem dróg, urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej), gromadzenia ścieków, 

odchodów zwierzęcych, środków chemicznych,  

a także innych materiałów, które mogą zanieczy-

ścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodli-

wiania odpadów, w tym w szczególności ich skła-

dowania, wykonywania urządzeń wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadze-

nia drzew lub krzewów, prowadzenia działalności 

prowadzącej do zmiany ukształtowania terenu, 

składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę 

przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie ja-

kości wód. 

 

Rozdział 2 

Dziedzictwo kulturowe 

 

§ 41. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Ochronie dziedzictwa kulturowego podlegają 

zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków 

Województwa Opolskiego, do których należy:  

- cmentarz komunalny wraz z ogrodzeniem –  

nr rej. 288/92 z dnia 6 listopada 1992 r., 

- stanowisko archeologiczne nr 2 zlokalizowane 

na dz. nr 125 i 126. 

2. Wszelka działalność na ww. obiektach wy-

maga uzgodnienia na etapie projektowania i wy-

konawstwa Wojewódzkiego Opolskiego Konser-

watora Zabytków. 

3. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

- kapliczka mur. z 1887 roku, 

- dom mieszkalny ul. Namysłowska nr 11, z lat 

20 XX w, mur., 
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- dom mieszkalny ul. Namysłowska nr 87, z lat 

20 XX w, mur., 

- budynek fabryczny cegielni z pocz. XX w. 

4. W przypadku prowadzenia na ww obiektach 

robót budowlanych remontowych i konserwator-

skich należy zachować bryłę obiektu w niezmie-

nionej formie, w tym geometrię i kształt dachu; 

należy zachować oryginalną architekturę elewacji 

budynków mieszkalnych oraz detale architekto-

niczne; dopuszcza się wymianę stolarki pod wa-

runkiem zachowania pierwotnych wielkości otwo-

rów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów. 

5. Stanowisko archeologiczne nr 2 podlega 

ochronie prawnej. Ratownicze badania obiektu 

archeologicznego należy przeprowadzić na warun-

kach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia 

prac polowych, robót ziemnych lub budowlanych 

na obszarze stanowiska nr 2 lub w bezpośrednim 

jego sąsiedztwie i przedmiotu, a także na obszarze 

byłego stanowiska nr 1 (teren zrekultywowany), 

co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, należy podjąć działania zgodnie z prze-

pisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków. 

6. W przypadku wpisania w okresie obowiązy-

wania planu do rejestru obiektu położonego w grani-

cach określonych rysunkiem planu obowiązują zasa-

dy ochrony tego obiektu określone w przepisie od-

rębnym w zakresie ochrony zabytków. 

 

Dział III 

Komunikacja i infrastruktura techniczna  

 

Rozdział 1 

Zasady modernizacji i rozwoju systemów ko-

munikacji oraz wyposażenia terenów w miejsca 

postojowe 

 

§ 42.1. Dla terenu komunikacji drogowej – 

obejmujący planowany odcinek drogi publicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej – droga klasy 

głównej, planowana obwodnica drogowa wsi  

w ciągu drogi wojewódzkiej Opole – Namysłów  

nr 454; 

2) przeznaczenie towarzyszące – skrzyżowanie 

typu węzeł, przejścia przez cieki wodne. 

3. Podstawowe parametry techniczne drogi: 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 35,0 m; 

2) 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szerokości 

2 x 3,50 m, opaski bitumiczne; 

3) korona drogi, skarpy i rowy odwadniające, 

pasy zieleni i urządzenia izolacji akustycznej; 

4) wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

oświetlenie uliczne i kanalizacja opadowa; 

5) wyklucza się lokalizowanie indywidualnych 

bezpośrednich włączeń komunikacyjnych do pla-

nowanej obwodnicy w ciągu drogi nr 454. 

 

§ 43.1. Dla terenu komunikacji drogowej – 

obejmujący odcinek drogi publicznej wojewódzkiej 

nr 454 relacji Opole - Namysłów oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDG, ustala się następu-

jące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zago-

spodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej – drogi klasy 

głównej, nr 454 jako droga regionalna, wojewódzka; 

2) przeznaczenie towarzyszące: przystanki au-

tobusowe, zatoki postojowe. 

3. Dla terenu drogi KDG ustala się następujące 

zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) parametry techniczne drogi – ulicy: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – do 35,0 m, 

b) jezdnia – 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o sze-

rokości pasa ruchu minimum 2 x 3,5 m, utwar-

dzone pobocza o szerokości co najmniej 1,0 m, na 

terenach zabudowy wsi obustronne chodniki  

o szerokości 2 x 2,0 m, 

c) szerokość korony drogi 11,0 m, 

d) wskazana budowa ścieżki rowerowej jedno-

stronnej o szerokości minimum 2,0 m, 

e) włączenie z terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i produkcyjno – usługo-

wą powinno odbywać się poprzez drogi zbiorcze 

wyposażone w ewentualne pasy włączenia i wyłą-

czenia w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

f) wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

oświetlenie uliczne, podjazdów i mostu oraz kana-

lizacja opadowa, 

g) wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

oświetlenie uliczne i kanalizacja opadowa; 

2) w liniach rozgraniczających pasa drogowego 

drogi KDG ustala się: 

a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych (nie 

związanych trwale z gruntem) obiektów budowla-

nych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, 

obiekty kontenerowe itp., 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

śników reklamowych na postumencie betonowym, 

c) projekt nowych zjazdów na ww drogę należy 

uzgodnić z zarządcą drogi. 

 

§ 44.1. Dla terenu komunikacji drogowej – 

obejmujący odcinek drogi publicznej klasy głównej 

powiatowej nr 1348 0 Karłowice – Wołczyn ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KDG, ustala 

się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej – drogi klasy 

głównej, droga powiatowa nr 1348 0; 
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2) przeznaczenie towarzyszące: przystanki au-

tobusowe, zatoki postojowe. 

3. Dla terenu drogi KDG ustala się następujące 

zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) parametry techniczne drogi – ulicy: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 25,0 m, 

b) jezdnia – 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o sze-

rokości pasa ruchu minimum 2 x 3,5 m, utwar-

dzone pobocza o szerokości co najmniej 1,0 m, na 

terenach zabudowy wsi obustronne chodniki  

o szerokości 2 x 2,0 m, 

c) wskazana budowa ścieżki rowerowej jedno-

stronnej o szerokości minimum 2,0 m, 

d) włączenie z terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i produkcyjno – usługo-

wą powinno odbywać się poprzez drogę zbiorczą 

wyposażone w ewentualne pasy włączenia i wyłą-

czenia w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

e) wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

oświetlenie uliczne, podjazdów i mostu oraz kana-

lizacja opadowa, 

f) wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

oświetlenie uliczne i kanalizacja opadowa na ob-

szarze zabudowanym; 

2) w liniach rozgraniczających pasa drogowego 

drogi ustala się: 

a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych (nie 

związanych trwale z gruntem) obiektów budowla-

nych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, 

obiekty kontenerowe itp., 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

śników reklamowych na postumencie betonowym, 

c) projekt zjazdów na ww drogę należy uzgod-

nić z zarządcą drogi. 

 

§ 45.1. Dla terenów komunikacji drogowej – 

obejmującej istniejące i planowane odcinki dróg 

publicznych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KDD, ustala się następujące przeznaczenie 

oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej – droga, ulica 

klasy dojazdowej w ciągach dróg gminnych; 

2) podstawowe parametry dróg, ulic: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających ulic 8 - 12,0 m, 

b) 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szerokości 5,0 

– 6,0 m, 

c) chodniki obustronne lub bezpieczniki, 

d) wyposażenie ulic w infrastrukturę: oświetle-

nie oraz kanalizacja deszczowa. 

3. Dla terenu dróg KDD ustala się następujące 

zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych takich jak kioski uliczne, 

obiekty kontenerowe itp.; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

śników reklamowych na podstawie betonowej; 

3) nowe wjazdy- zjazdy dla obsługi komunikacji 

terenów i działek bezpośrednio przyległych do 

planowanej trasy ulic klasy dojazdowej oraz 

utrzymanie wjazdów istniejących na warunkach 

zarządcy drogi; 

4) dopuszcza się sytuowanie podziemnej sieci 

infrastruktury technicznej. 

 

§ 46.1. Dla terenów komunikacji drogowej – 

obejmującej istniejące i planowane odcinki dróg 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej – KDW – teren 

dróg – ulic wewnętrznych klasy dojazdowej, ist-

niejące i planowane ulice, nie stanowiące własno-

ści gminnej lub stanowiące własność prywatną, 

jako wewnętrzne ciągi komunikacyjne obsługujące 

tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-

niowej, usługowej, produkcyjnej oraz bezpośred-

niego ich otoczenia. 

3. Dla terenu dróg KDW ustala się następujące 

zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację ulic pieszo – jezd-

nych; 

2) parametry drogi – ulicy lub ulicy pieszo – 

jezdnej; 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 6,0 – 10,0 m, 

b) jezdnia – minimum jednopasmowa o szero-

kości pasa ruchu minimum 3,5 m, 

c) chodnik – jednostronny o szerokości mini-

mum 2,0 m, 

d) w pasach drogowych o szerokości ok. 6,0 m 

dopuszcza się realizację ulicy pieszo – jezdnej  

o szerokości minimum 5,0 m; 

3) w granicach pasa drogowego zaleca się sy-

tuowanie przyuliczne miejsca postojowe; 

4) ulicę niezapewniającą przejazdu bez zawra-

cania, zakończyć placem manewrowym o wymia-

rach min. 12,5 x 12,5 m; 

5) ulice pieszo – jezdną realizować bez krawęż-

ników, a pasy ruchu kołowego i pieszego zróżni-

cować barwą i fakturą lub wprowadzić ruch jed-

nokierunkowy. 

 

§ 47.1. Dla terenów komunikacji drogowej – 

obejmującej istniejące i planowane odcinki dróg 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej KDg – teren dróg gospodarczych transportu 

rolnego. 

3. Dla terenu dróg KDg ustala się następujące 

zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
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1) parametry drogi: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 8,0 – 15,0 m, 

b) jezdnia – minimum jednopasmowa o szero-

kości pasa ruchu minimum 6,0 m, 

c) w przypadku braku możliwości zapewnienia 

przejazdu zastosować mijanki, place manewrowe; 

2) zakazuje się w odległości mniejszej niż 5m 

od osi drogi sytuowania ogrodzeń; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci in-

frastruktury technicznej. 

 

§ 48.1. Dla terenów komunikacji drogowej – 

obejmującej istniejące i planowane odcinki dróg 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KDWx, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej – KDWx – teren dróg ciągów pieszo – jezd-

nych. 

3. Dla terenu ciągów drogowych KDWx ustala 

się następujące zasady i warunki zagospodarowa-

nia terenu: 

1) parametry drogi: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 8,0 – 12,0 m, 

b) jezdnia jednopasmowa o szerokości pasa ru-

chu minimum 5,0 m, 

2) w granicach pasa drogowego zaleca się sy-

tuowanie miejsc postojowych; 

3) w przypadku braku możliwości zapewnienia 

przejazdu zastosować mijanki, place manewrowe; 

4) ciągi pieszo – jezdne realizować bez krawęż-

ników. 

 

§ 49.1. Dla terenu komunikacji drogowej ozna-

czonego na rysunku planu symbolem KDWr ustala 

się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej – KDWr – teren ciągu rowerowego przebie-

gającego przez kompleksy leśne. 

3. Dla terenu ciągu rowerowego KDWr ustala 

się następujące zasady i warunki zagospodarowa-

nia terenu: 

1) parametry drogi: 

a) funkcja – wyłącznie sportowo – rekreacyjna, 

b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgra-

niczających – 6,0 – 10,0 m, 

c) jezdnia jednopasmowa o szerokości pasa ru-

chu minimum 5,0 m; 

2) w granicach pasa drogowego zaleca się sy-

tuowanie miejsc postojowych; 

3) ciągi rowerowe realizować bez krawężników. 

 

Rozdział 2 

Zasady obsługi modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy infrastruktury technicznej 

 

§ 50.1. Zasady ogólne: 

1) infrastruktura techniczna nie związana z po-

trzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu 

drogowego, powinna być lokalizowana poza pa-

sem drogowym w miejscach gdzie istnieje taka 

możliwość; w przypadku konieczności sytuowania 

sieci w pasie drogowym należy uzyskać warunki 

właściwego zarządcy drogi; 

2) przy prowadzeniu sieci należy uwzględniać 

planowane zagospodarowanie terenu, nie prowa-

dzić sieci w sposób utrudniający przyszłe zago-

spodarowanie (np. skośne ułożenie sieci w grani-

cach terenu nieruchomości); 

3) umieszczanie reklam dopuszcza się wyłącznie 

na parkingach, w innych miejscach w ciągach dróg 

należy każdorazowo uzgadniać z zarządcami dróg. 

 

§ 51.1. Zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę odbiorców wsi przewi-

duje się z istniejącej sieci wiejskiej wodociągu  

i poprzez dalszą rozbudowę sieci na bazie ujęcia 

komunalnego ,,Zieleniec”, na warunkach określo-

nych przez przepisy odrębne; 

2) istniejąca sieć wodociągowa może podlegać 

remontom i przebudowie do wymaganych potrzeb 

technicznych prowadzenia sieci i zabezpieczenia 

pożarowego; 

3) nowe odcinki mogą być prowadzone jako ru-

rociągi doziemne w sposób zapewniający najmniej-

szą liczbę skrzyżowań i zbliżeń z innymi obiektami 

budowlanymi i istniejącym innym uzbrojeniem; 

4) nowe odcinki sieci należy wykonywać poza 

pasem drogowym drogi wojewódzkiej istniejącej i 

docelowej oraz drogi powiatowej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokali-

zację sieci w pasie drogowym po wcześniejszym 

uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. 

 

§ 52.1. Odprowadzanie i unieszkodliwianie 

ścieków: 

1) odprowadzanie ścieków komunalnych i by-

towych, których dopuszczalny skład określają 

przepisy odrębne należy odprowadzać po jej wy-

konaniu do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z pompowniami 

lokalnymi; 

a) projektowana kanalizacja sanitarna stanowi 

część układu odprowadzania ścieków sanitarnych ze 

wsi Krogulna do istniejącej mechaniczno – biologicz-

nej oczyszczalni ścieków w Pokoju poprzez kanaliza-

cję sanitarną projektowaną we wsi Zieleniec, 

b) dopuszcza się inny odbiornik ścieków jeśli 

wynikać to będzie z zaistnienia nowych okoliczno-

ści realizacji inwestycji i programu gospodarki 

ściekami w gminie, 
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c) nie dopuszcza się odprowadzania ścieków do 

nowych zbiorników wybieralnych na obszarach obję-

tych zorganizowanym systemem odprowadzania 

ścieków, po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) przejściowo dopuszcza się odprowadzanie 

ścieków bytowych do indywidualnych zbiorników 

wybieralnych; po wykonaniu sieci nową zabudowę 

należy do niej podłączyć; 

2) odprowadzenie ścieków technologicznych 

pochodzenia przemysłowego może nastąpić wy-

łącznie po uprzednim oczyszczeniu na terenie wła-

snym inwestora, do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej na warunkach określonych przez za-

rządcę sieci; 

3) przy budowie nowych odcinków sieci kanali-

zacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszą-

cymi (przepompownie ) należy zachować: 

4) sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać 

poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej istnie-

jącej i docelowej oraz drogi powiatowej. W szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

lokalizację sieci w pasie drogowym po wcześniej-

szym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi; prze-

bieg sieci winien zapewnić dogodne warunki jej 

budowy, a także eksploatację z dogodnym dostę-

pem w ciągu roku; 

5) w zakresie kanalizacji deszczowej: 

a) przejściowo dopuszcza się odprowadzanie 

wód opadowych z dachów budynków na tereny 

nieutwardzone lub do dołów chłonnych w obrębie 

działki; dopuszcza się odprowadzenie wód opado-

wych do istniejących rowów melioracyjnych i cie-

ków otwartych, 

b) wody opadowe z terenów produkcyjnych, w 

tym z powierzchni narażonych na substancje ro-

popochodne jak parkingi wymagają wstępnego 

podczyszczenia. 

 

§ 53.1. Zaopatrzenie w energię cieplną: 

1) przewiduje się lokalizacje indywidualnych 

źródeł do celów grzewczych stosujących paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń (gaz, olej opałowy, 

energia elektryczna) lub wysokosprawne urządze-

nia na paliwo stałe; 

2) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe - 

należy lokalizować w granicach własności, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

 

§ 54.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) zaopatrzenie wsi w energię elektryczna 

przewiduje się za pośrednictwem istniejących  

i projektowanych linii napowietrznych i kablowych 

o napięciu 15KV oraz z istniejących i projektowa-

nych stacji transformatorowych na warunkach 

określonych przez zarządcę sieci; 

2) istniejące linie napowietrzne niskiego, śred-

niego i wysokiego napięcia wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi mogą podlegać remontom, rozbu-

dowie i przebudowie do wymaganych warunków 

technicznych; 

3) dla obsługi terenów projektowanych funkcji 

przewiduje się możliwość realizacji nowych stacji 

transformatorowych zlokalizowanych w ich obrę-

bie jako obiekty towarzyszące; 

4) nowe odcinki sieci należy realizować jako 

kablową, w uzasadnionych przypadkach dopusz-

cza się sieć napowietrzną. 

 

§ 55.1. Zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną: 

1) linie telefoniczne należy realizować jako ka-

blowe doziemne prowadzone w liniach rozgranicza-

jących dróg i ulic we wspólnych kanałach zbiorczych 

w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci; 

2) dopuszcza się ustawianie wyniesionych mo-

dułów centrali telefonicznej w postaci wolnostoją-

cych szaf sieci dostępowej. 

 

§ 56.1. Melioracje wodne: 

1) dopuszczalna przebudowa, rozbudowa i re-

mont systemu drenarskiego; 

2) w przypadku realizacji zabudowy na tere-

nach drenowanych wymagane uzgodnienie z or-

ganem do spraw melioracji. 

 

Tytuł II 

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze ob-

jętym planem 

 

Dział I 

Przestrzeń publiczna, podział nieruchomości 

 

Rozdział 1 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 57.1. Ustala się tereny przestrzeni publicz-

nych, powszechnie dostępne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: 

1) KD – tereny dróg publicznych; 

2) US – tereny sportu i rekreacji. 

2. Dla terenów publicznych, o których mowa  

w ust.1, oprócz ustaleń szczegółowych w zakresie 

przeznaczenia oraz sposobu ich zabudowy i zago-

spodarowania, ustala się: 

1) możliwość lokalizacji: 

a) urządzonych miejsc na kontenery do selek-

tywnego zbierania odpadów, 

b) znaków oraz planów informacji wizualnej, 

c) tymczasowych obiektów usługowo – han-

dlowych i sanitarnych niewymagających pozwole-

nia na budowę na czas organizacji imprez maso-

wych i okolicznościowych, 

d) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę 

oświetlenia ulicznego; 

2) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony dróg publicznych  

i ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych ogrodzeniami 

wykonanymi z prefabrykatów betonowych, 
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b) stosowania ogrodzeń wyższych niż 2,20 m. 

3. Lokalizacja reklam w liniach rozgraniczają-

cych dróg i ulic może być dokonana pod warun-

kiem zachowania bezpieczeństwa ruchu na drodze 

na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

4. Przy realizacji inwestycji należy zapewnić do-

stępność osobom niepełnosprawnym do urządzeń 

komunikacji (placów, ciągów pieszych, przejść pie-

szych, miejsc parkingowych) oraz do obiektów usług 

publicznych i terenów zieleni urządzonej. 

5. Przy realizacji inwestycji należy w zagospo-

darowaniu wprowadzać elementy małej architektu-

ry, zieleń towarzyszącą i inne elementy o walorach 

estetycznych wzbogacających lokalne walory kra-

jobrazowe. 

 

Rozdział 2 

Zasady i warunki scalania oraz podziału nieru-

chomości 

 

§ 58.1. W granicach objętych planem nie wy-

stępują obszary wymagające dokonania scaleń 

nieruchomości a następnie ich powtórnego podzia-

łu o których mowa w przepisach szczególnych. 

2. Ustala się następujące zasady i warunki po-

działu nieruchomości: 

1) podziału nieruchomości zabudowanych moż-

na dokonać, jeżeli jest on zgodny z przepisami 

odrębnymi oraz ustaleniami planu. 

3. Zgodność o której mowa w ust. 1 dotyczy: 

1) zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej lub drogi zewnętrznej; 

2) możliwość doprowadzenia właściwej dla 

przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej; 

3) zachowania ustaleń planu w zakresie zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenów oraz  

w zakresie usytuowania budynków w stosunku do 

granic działki i warunków przeciwpożarowych 

wymaganych przepisami odrębnymi; 

4) uwzględnienia prawnie chronionych intere-

sów stron w zakresie określonym przepisami od-

rębnymi, w tym szczególnie spływu wód opado-

wych, obsługi komunikacyjnej i inżynieryjno – 

technicznej. 

4. W projektach podziału nieruchomości należy 

zachować ustalone planem zasady wydzielenia dróg 

i ulic, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

5. Linie rozgraniczające tereny o różnych rodza-

jach przeznaczenia, określone ściśle, stanowią 

równocześnie zewnętrzne granice działek przezna-

czonych do wydzielenia. 

6. Ustala się parametry dla wydzielanych, no-

wych działek budowlanych, jeśli nie są określone 

w ustaleniach szczegółowych z zaleceniem za-

chowania podziału geodezyjnego: 

a) na terenie MN: 

minimalna szerokość granicy frontowej działki – 

18,0 m, 

maksymalna 30,0 m, 

b) na terenie MN z usługami realizowanymi na 

działce: 

minimalna szerokość granicy frontowej działki – 

20,0 m, 

maksymalna 40,0 m, 

c) na terenach P,U, S, minimalna szerokość 

granicy frontowej działki – 30,0 m. 

7. Parametry dla wydzielonych działek, o któ-

rych mowa w ust. 6, nie obowiązują dla wydziela-

nych działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

8. Dopuszcza się scalanie gruntów w celach: 

1) uzyskania parametrów działek, o których 

mowa w ust. 6; 

2) określonych w przepisach szczególnych  

z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

 

Dział II 

Ograniczenia w zagospodarowaniu, tymczaso-

we zagospodarowanie 

 

Rozdział 1 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

 

§ 59.1. Ustala się obowiązek zapewnienia do-

stępu do cieków wodnych i rowów melioracyjnych 

właściwemu zarządcy, odpowiedzialnemu za ich 

eksploatację, poprzez: 

1) zakaz: 

a) grodzenia nieruchomości przyległych do po-

wierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 

b) sytuowania obiektów budowlanych, w odle-

głości mniejszej niż 5 m od linii brzegu powierzch-

niowych cieków publicznych; 

2) skanalizowanie cieku wodnego lub rowu me-

lioracyjnego, budowę mostków i kładek możliwe 

za zgodą zarządcy. 

2. Od granic terenu zamkniętego komunikacji 

kolejowej KK: 

1) zachować odległość nie mniej niż 15 m – dla 

zadrzewień i zakrzywień, z wyłączeniem drzew, 

których wysokość może przekraczać 10 m; 

2) w pasie terenu o szerokości 5 m – zakaz sy-

tuowania obiektów budowlanych mogących 

utrudniać prowadzenie kolejowej drogi technolo-

gicznej. 

3. Ustala się potencjalny zasięg uciążliwego 

oddziaływania terenu komunikacji kolejowej KK 

wielkości 150 m od jego linii rozgraniczających – 

w budynkach mieszkalnych należy stosować roz-

wiązania techniczne zabezpieczające przed oddzia-

ływaniem hałasu i wibracji; ww. rozwiązania zale-

ca się stosować także w budynkach mieszkalnych 

usytuowanych przy drogach publicznych. 

4. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napięcia 110 KV wyznacza się 

orientacyjną strefę o podwyższonym poziomie 
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promieniowania elektromagnetycznego niejonizują-

cego w obrębie której wyklucza się lokalizację 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

5. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej 15 KV zachować odległość nie mniejszą niż: 

a) 6,0 m – do rzutu budynku i jego części, 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

b) 5,0 m – do rzutu prowadzonych robót bu-

dowlanych. 

6. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmenta-

rza obejmującej obszar położony w odległości do 

50,0 m wokół jego granic, ustala się: 

1) zakaz lokalizacji: 

a) nowych budynków lokali mieszkalnych oraz 

budynków zamieszkania zbiorowego, 

b) zakładów produkujących artykuły żywności, 

zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów 

przechowujących artykuły żywności, 

c) studzien, źródeł i strumieni służących do 

czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

2) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, prze-

budowę i nadbudowę istniejących budynków 

mieszkalnych. 

 

Rozdział 2 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania 

 

§ 60.1. Dla wyznaczonych terenów w grani-

cach obszaru objętego planem ustala się dotych-

czasowe użytkowanie i zagospodarowanie do cza-

su zabudowy i zagospodarowania zgodnie  

z ustaleniami niniejszego planu. 

2. Dopuszcza się etapową realizację ustaleń 

planu. 

3. W sprawach nieunormowanych ustaleniami 

niniejszego planu obowiązują przepisy ustaw 

szczególnych obowiązujących w trakcie obowią-

zywania planu. 

 

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Pokój. 

 

III.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała podlega również opublikowaniu na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jacek Gosławski 

XXXIII/250/2009 

25 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXIII/250/2009 

 Rady Gminy Pokój 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi Zieleniec, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 111 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.), Rada Gminy Pokój rozstrzyga, 

co następuje: 

 

Realizacja wprowadzonych w ramach sporządzo-

nego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wymaga realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy, oraz określenia zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych Gminy. 

1.1. W planie zapisane zostały inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej wynikające z przy-

jętych rozwiązań przestrzennego zagospodarowa-

nia wsi, które należą do zadań własnych Gminy: 

- projektowane nowe drogi publiczne gminne 

ulice o szerokości pasa drogowego 10,0 m –

obejmujące jezdnie, chodnik jedno- lub obustronny 

z kanalizacją deszczową o długości ok. 300 mb, 

- projektowane remonty i modernizacje dróg gmin-

nych do wymaganych parametrów technicznych z 

budową chodników z kanalizacją deszczową dla po-

trzeb planowanej zabudowy o długości ok. 1350 mb, 

- rozbudowę wiejskiej sieci wodociągowej dla po-

trzeb terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej i działalności gospodarczej o długości ok. 

2000 mb, 

- budowa sieci oświetlenia ulicznego dla po-

trzeb terenów planowanych zespołów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i działal-

ności gospodarczej o długości ok. 1360 mb. 

2. Prognozowane koszty realizacji ww. inwestycji: 

- drogi dojazdowe nowe i modernizacja  

     – ok.  3786 tys. zł, 

- siec wodociągowa  – ok.    500 tyś. zł, 

- sieć oświetlenia ulicznego –         279 tys. zł. 

Razem koszty  - ok.       4.565.000,00 zł. 

1.2. Realizacja ww zadań odbywać się będzie 

etapowo poprzez tryb zamówień publicznych. Za-

dania te powinny być uwzględnione w wieloletnim 

planie inwestycyjnym i wprowadzone do wielolet-

niego planu finansowego. 

Ww. koszty przyjęto z prognozy skutków finan-

sowych uchwalenia planu dla budżetu gminy w któ-

rej założenia i dane do obliczeń przyjęto z rynku lo-

kalnego oraz rynków podobnych. Otrzymane wyniki 

mogą być obarczone błędem wynikającym z braku 

danych o konkretnych projektach rozwojowych i w 

jakim czasie zostaną zrealizowane. W sporządzonej 

prognozie finansowej przyjęto okres dziesięcioletni. 

Środki pozyskane z opłat adiacenckich czy rent 

planistycznych nie będą w stanie zrównoważyć 

wydatków na budowę i modernizacje dróg oraz 

uzbrojenie terenów. Poniesione koszty będą w 

wieloletniej perspektywie ulegały zmniejszeniu za 

sprawą wpływów z podatków w szczególności 

związanych z rozwojem działalności gospodarczej  

i budownictwa mieszkaniowego z usługami. 

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych Gminy, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

3. Źródłem finansowania inwestycji, o których 

mowa w pkt 1 będą: 

- dochody własne gminy, 

- dotacje, 

- kredyty, pożyczki preferencyjne, 

- środki pomocowe Unii Europejskiej, 

- środki prywatne (porozumienia publiczno – pry-

watne). 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXIII/250/2009 

 Rady Gminy w Pokoju 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygniecie do uchwały Nr XXXIII/250/ 

2009 Rady Gminy w Pokoju z dnia 25 czerwca 

2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 

 

O rozpatrzeniu uwag do projektu planu: 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Pokoju, biorąc pod uwagę stanowi-

sko Wójta Gminy Pokój w sposobie rozpatrzenia 

wniesionych uwag przez osoby fizyczne do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi Zieleniec rozstrzyga, co następuje: 

1. Wójt Gminy Pokój przedłożył Radzie Gminy in-

formację, że w okresie wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Zieleniec w trakcie jego 

wyłożenia do publicznego wglądu, które odbyło się 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4330 – Poz. 986-987 

 

w dniach od 27 października do 21 listopada 2008 r. 

i w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyło-

żeniu tj. do dnia 15 grudnia 2008 r. zostały wniesio-

no 2 uwagi do projektu planu przez osoby fizyczne,  

z których jedna nie została pozytywnie rozstrzygnię-

ta: 

Pan Krzysztof Pawliszyn (dane w dokumentacji) 

wniósł aby działki gruntowe oznaczone nr 230, 

230/1, 238 k.m.1, które zostały przeznaczone pod 

działalność gospodarczo - produkcyjno – usługo-

wą, składowania i magazynowania (P,U,S) prze-

znaczyć pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-

dzinne i szeregowe. Uwagę tę odrzucam uzasad-

niając następująco: 

Wnioskowane przeznaczenie terenu obejmujące-

go nieruchomości oznaczone nr 230, 230/1  

i 238, k.m.1 jest niezgodne z określonym kierunkiem 

rozwoju wsi Zieleniec w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-

ny Pokój przyjętego uchwałą Rady Gminy w Pokoju 

Nr XXI/135/2000 z dnia 3 lipca 2000 r. Dla terenu 

wymienionych działek został określony dotychcza-

sowy kierunek rozwoju wsi Zieleniec na cele działal-

ności gospodarczej o charakterze produkcyjno-

usługowym, składowania i magazynowania. Zgodnie 

z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), plan miejscowy 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami Studium. 

W związku z powyższym przeznaczenie wy-

mienionych nieruchomości na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest obecnie 

możliwe. Wymagane jest uprzednio dokonanie 

zmiany kierunków rozwoju wsi Zieleniec w Stu-

dium Gminy. 

 

2. Następnie Wójt Gminy Pokój przedłożył Radzie 

Gminy informację, że w okresie ponownego (drugie-

go) wyłożenia do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zieleniec, które odbyło się w dniach od 8 kwiet-

nia do 8 maja 2009 r. i w okresie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu wyłożeniu tj. do dnia 29 maja 

2009 r. nie zostały wniesione uwagi. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.) Rada Gminy, biorąc pod uwagę: 

 stanowisko Wójta Gminy o nie zgłoszeniu 

uwag do projektu planu w okresie drugiego wyło-

żenia odstępuje od rozstrzygnięcia. 
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UCHWAŁA NR NR 238/XXVIII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012 

 

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 227/XXVII/2009 Rady Miej-

skiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

na lata 2009 - 2012 wprowadza się następujące 

zmiany: 

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Bogusław Łazik 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4331 – Poz. 987  

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4332 – Poz. 987  

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4333 – Poz. 987-988 
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UCHWAŁA NR XXX/220/09 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów Opolski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  

art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii 

dróg gminnych następujące drogi: 

1) nr 105065 ul. Nowa; 

2) nr 105062 ul. Kopernika; 

3) nr 105053 ul. Koraszewskiego. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg ulic 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

Rudolf Urban 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4334 – Poz. 988 

 

  

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 59 – 4335 – Poz. 989 
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ZARZĄDZENIE NR OR 0135-18/2009 

STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 23 lipca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Opolskiego Nr 0135-5/2009 z dnia 6 marca 2009 r.  

dotyczącego ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 152 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (j.t. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. 

zm.), ustalam, co następuje: 

 

§ 1. Zmianie ulega średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w 2009 roku w domu po-

mocy społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościel-

na 11 dla osób w podeszłym wieku i osób przewle-

kle somatycznie chorych prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według Trzeciej 

Reguły Św. Franciszka określony w § 1 zarządzenia  

Nr 0135-5/2009 Starosty Opolskiego z dnia 6 mar-

ca 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok śred-

niego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Opolskiego, który wynosi 2.175 zł. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję-

cia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca po 

miesiącu w którym zostanie opublikowane w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 
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