
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł A  R A D Y  P O W I A T U :  

237 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVIII/191/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na pra-

ce konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa-

nym do rejestru zabytków 814 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

238 – Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIII/231/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie okre-

ślenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-

mości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Dąbrowa 828 

239 – Rady Gminy Lubrza Nr XXIII/171/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określe-

nia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne 

stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwol-

nień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy za-

wodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na-

uczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stano-

wisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza 829 

240 – Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/188/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, 

oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyzna-

wania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy  

i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnio-

nych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza 830 

241 – Rady Miasta Opola Nr XXXVI/380/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepa-

nowic w Opolu 831 

242 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/395/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zali-

czenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 875 

243 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/396/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zali-

czenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 875 

244 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLIII/322/09 z dnia 24 listopada 2009 r.  

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych 876 

245 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLIII/325/09 z dnia 24 listopada 2009 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną 

pomoc inwestycyjną 876 
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P O R O Z U M I E N I E  

246 – Nr 11/2010 zawarte w dniu 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim  

a Zarządem Powiatu Prudnickiego w sprawie wykonywania niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadze-

niem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 881 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

247 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała Nr 3/6/2010  

z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do 

uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opol-

skiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 883 
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UCHWAŁA NR XXVIII/191/09 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

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

zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz  

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 

1240), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co na-

stępuje: 

 

§ 1.1. Z budżetu Powiatu Opolskiego mogą 

być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie 

prac lub robót budowlanych przy zabytku rucho-

mym lub nieruchomym zwanych w dalszej treści 

uchwały „pracami”, jeżeli zabytek ten łącznie 

spełnia następujące kryteria:  

1) znajduje się na stałe na obszarze Powiatu 

Opolskiego,  

2) jest dostępny publicznie,  

3) posiada istotne znaczenie historyczne, arty-

styczne lub kulturowe dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego,  

4) jest wpisany do rejestru zabytków.  

2. Dotacja na prace przy zabytku może finan-

sować nakłady obejmujące:  

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i kon-

serwatorskich,  

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, 

architektonicznych lub archeologicznych,  

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,  

4) opracowanie programu prac konserwator-

skich i restauratorskich,  

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego,  

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompo-

zycji wnętrz,  

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku,  

8) stabilizację konstrukcyjną części składo-

wych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku,  

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-

dzin architektonicznych albo ich całkowite odtwo-

rzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla 

tego zabytku kolorystyki,  

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności 

zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 

50% oryginalnej substancji tej przynależności,  

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie 

okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia da-

chowego, rynien i rur spustowych,  

12)  modernizację instalacji elektrycznej w za-

bytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części 

składowe i przynależności,  

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł ar-

chitektury obronnej oraz zabytków archeologicz-

nych nieruchomych o własnych formach krajo-

brazowych,  
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15)  działania zmierzające do wyeksponowania 

istniejących, oryginalnych elementów zabytko-

wego układu parku lub ogrodu,  

16)  zakup materiałów konserwatorskich i bu-

dowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,  

o których mowa w pkt 7 - 15,  

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłama-

niowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.  

3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot 

będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a 

także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł 

prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarzą-

du albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnie-

niem zapisu ust. 1.  

 

§ 2. Środki finansowe na cel wymieniony w § 1 

niniejszej uchwały określa w każdym roku budże-

towym Rada Powiatu Opolskiego w uchwale budże-

towej.  

 

§ 3.1. Dotacja nie może przekroczyć 85% na-

kładów koniecznych na wykonanie prac przy zabyt-

ku.  

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową albo wy-

maga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac lub jego stan zachowania 

wymaga niezwłocznego ich podjęcia, dotacja 

może być udzielona w wysokości do 100% na-

kładów koniecznych na wykonanie prac, z za-

strzeżeniem ust.  

3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych 

środków publicznych przeznaczonych na przepro-

wadzenie prac przy tym zabytku nie może przekro-

czyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac.  

 

§ 4.1. Udzielenie dotacji celowej przez Radę 

Powiatu Opolskiego może nastąpić po złożeniu 

przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego 

do rejestru zabytków, o którym mowa w § 1 zwa-

nego dalej „Wnioskodawcą” wniosku do Zarządu 

Powiatu Opolskiego wg wzoru stanowiącego Za-

łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które 

zostaną przeprowadzone w danym roku budże-

towym na wnioski złożone do dnia 30 marca ro-

ku, w którym dotacja ma być udzielona. Wnioski 

złożone po tym dniu rozpatrywane będą w miarę 

posiadanych środków.  

3. Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie Biule-

tynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Opolu umieszcza ogło-

szenie o naborze wniosków zawierające w szcze-

gólności:  

1) rodzaj prac,  

2) rodzaj podmiotów uprawnionych do wnio-

skowania o dotację,  

3) termin i miejsce przyjmowania wniosków,  

4) wielkości środków zapewnionych w budże-

cie na danych rok,  

5) wielkość dofinansowania określona procen-

towo,  

6) kryteriach wyboru wniosków do dofinan-

sowania,  

7) wzór wniosku o dofinansowanie,  

8) wzór umowy o dofinansowanie.  

 

§ 5. Wniosek wymieniony w § 4 ust. 1 

uchwały zawiera w szczególności:  

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i ad-

res wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres 

jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,  

2) określenie organu, u którego wnioskodawca 

ubiega się o udzielenie dotacji,  

3) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miej-

sca jego położenia,  

4) adres organu stanowiącego powiatu,  

5) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy 

do zabytku,  

6) określenie prac, na które ma być udzielona 

dotacja, i termin ich wykonania,  

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega 

się wnioskodawca,  

8) wykaz prac i wysokość poniesionych wy-

datków na te prace przy zabytku w okresie 

ostatnich trzech lat,  

9) informację wnioskodawcy o dotychczas 

uzyskanych środkach publicznych, przeznaczo-

nych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, 

o których mowa w pkt. 8,  

10)  informację o tym, czy wnioskodawca 

ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u 

innego organu mogącego udzielić dotacji.  

 

§ 6.1. Do wniosku o udzielenie dotacji na 

przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku 

dołącza się:  

1) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,  

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabyt-

ków,  

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na prowadzenie prac, które mają być 

przedmiotem dotacji,  

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wyma-

gają uzyskania takiego pozwolenia,  

5) kosztorys prac,  

6) w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsię-

biorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołą-

czyć informację o pomocy publicznej otrzymanej 

przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w za-

kresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
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wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 

123, poz. 1291),  

7) aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument 

rejestracyjny (nie dotyczy osób fizycznych).  

2. Udzielenie dotacji na prace podmiotu, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt. 6, dokonywane jest zgod-

nie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnie-

niem zasad określonych w przepisach prawa regulu-

jących udzielanie pomocy publicznej dla przedsię-

biorców.  

 

§ 7.1. Zarząd Powiatu Opolskiego sprawdza 

wnioski pod względem formalnym oraz przekazu-

je do zaopiniowania komisji Rady Powiatu Opol-

skiego tj. Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji 

Budżetu.  

2. Zarząd Powiatu Opolskiego może wezwać 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w termi-

nie 14 dni od otrzymania wezwania,  

3. W przypadku dostarczenia niekompletnej 

dokumentacji do wniosku i nieuzupełnienie jej  

w terminie 14 dni od daty wezwania do uzupeł-

nienia Zarząd Powiatu Opolskiego odstępuje od 

dalszych prac przy wniosku o czym powiadamia 

wnioskodawcę.  

4. Zarząd Powiatu Opolskiego może uzależnić 

rozpatrzenie wniosku od udzielenia w terminie 14 

dni od daty złożenia (za datę złożenia uznaje się 

datę wpływu wniosku) dodatkowych informacji 

lub dokumentów niezbędnych do oceny wniosku.  

 

§ 8. Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod 

względem formalnym wniosku o dotację celową 

na prace przy zabytku wpisanym do rejestru za-

bytków uwzględnia się w szczególności:  

1) stworzenie warunków umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków położonych na tere-

nie powiatu,  

2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 

kosztów w odniesieniu do zakresu prac,  

3) analizę konieczności wykonania prac przy 

zabytku (udaremnienie zniszczenia, przeciwdzia-

łanie kradzieży, zachowanie stanu zabytku),  

4) analizę zakresu przeprowadzonych prac 

przy zabytku w ostatnich 3 latach,  

5) ocenę możliwości realizacji zadania,  

6) wielkość środków zabezpieczonych w bu-

dżecie powiatu na cel wymieniony w § 1 niniej-

szej uchwały. § 9  

 

§ 9. Zarząd Powiatu Opolskiego w oparciu  

o opinie komisji o których mowa w § 7 ust. 1 

sporządza własną opinię dotyczącą zasadności 

udzielenia dotacji i przekazuje ją wraz z projektem 

uchwały Radzie Powiatu Opolskiego.  

 

§ 10.1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Opol-

skiego w uchwale określającej:  

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,  

2) prace przy zabytku, na których wykonanie 

przyznano dotację,  

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budże-

towym.  

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych 

dotacji Rada Powiatu Opolskiego uwzględnia 

kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powia-

tu Opolskiego.  

3. W przypadku udzielenia dotacji w wysoko-

ści mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca 

aktualizuje przez podpisaniem umowy zakres pla-

nowanych prac (kosztorys i harmonogram) oraz 

wielkość środków własnych.  

4. Zarząd Powiatu Opolskiego powiadamia pi-

semnie Wnioskodawców, którym nie przyznano 

dotacji o niezakwalifikowaniu ich wniosków.  

 

§ 11. Podstawą przekazania dotacji celowej na 

prace przy zabytku jest zawarcie przez Zarząd 

Powiatu Opolskiego pisemnej umowy z Wniosko-

dawcą.  

 

§ 12.1. Umowa, o której mowa w § 11 zawiera:  

1) oznaczenie stron umowy,  

2) szczegółowy opis zadania i termin jego re-

alizacji,  

3) określenie wielkości przyznanej wniosko-

dawcy kwoty dotacji celowej oraz termin i tryb jej 

płatności,  

4) zakres prac na który przyznano dotację,  

5) zobowiązanie się wnioskodawcy do poddania 

się kontroli, tryb kontroli wykonywania zadania,  

6) sposób i termin rozliczenia dotacji,  

7) sposób i zasady zwrotu niewykorzystanej  

i lub wykorzystanej niezgodnie z umową dotacji,  

8) warunki wypowiedzenia umowy,  

9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzy-

stania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wnio-

skodawca traci prawo otrzymania dotacji przez  

3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wyko-

rzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.  

10)  formularz sprawozdania z realizacji zada-

nia i termin jego złożenia.  

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniej-

szej uchwały.  

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, 

nie dłuższy niż do 15 grudnia roku budżetowego.  

 

§ 13.1. Dopuszcza się za zgodą stron umowy 

wymienionej w § 11 możliwość zmiany zakresu 

rzeczowego oraz warunków realizacji prac przy 

zabytku, w tym zakresu finansowego pod warun-

kiem że wprowadzone zmiany nie pogorszą jako-

ści planowanego zakresu prac oraz zachowania 

lub skuteczniejszego osiągnięcia celów określo-

nych we wniosku.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymaga-

ją sporządzenia aneksu do umowy.  
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§ 14.1. Zarząd Powiatu Opolskiego prowadzi 

zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz 

informuje inne organy uprawnione do udzielania 

dotacji na prace lub roboty budowlane przy za-

bytkach o dotacjach przyznanych przez Radę 

Powiatu Opolskiego.  

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej 

dotacji winno zawierać:  

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miej-

sca jego położenia lub przechowywania,]  

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i ad-

res osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki 

organizacyjnej, której przyznano dotację,  

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji,  

4) kserokopię umowy o dotację,  

5) informacje o wysokości środków przekaza-

nych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu 

kwoty wypłaconej dotacji,  

6) informacje przekazane przez inne organy zo-

bowiązane do udzielania informacji o dotacjach na 

prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.  

3. Zarząd Powiatu Opolskiego niezwłocznie 

ogłasza na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiato-

wego w Opolu i w Biuletynie Informacji Publicznej 

uchwałę o przyznaniu dotacji.  

 

§ 15. Nadzór w zakresie prawidłowości wyko-

nywania umowy na zasadach w niej określonych 

prowadzi Zarząd Powiatu Opolskiego.  

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego.  

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

 Rady Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/191/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

WNIOSEK 

DO ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

O UDZIELENIU W ROKU ............................. DOTACJI CELOWEJ 

 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

Wnioskodawca: 

 

1. PEŁNA NAZWA 

.........................................................................................................................................  

1. ADRES/SIEDZIBA .......................................................................................................... 

2. NIP  .......................................................................................... .................................. 

3. REGON ....…................................................................................................................  

5. FORMA PRAWNA ........................................................................................................... 

4. NAZWA I NUMER REJESTRU ........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………..............................……. 

6. DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI ….................................................................... 

7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY: 

.................................................................................................................................. ....... 

......................................................................................................................................... 
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8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 

9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne) 

.............................................................................................................. ........................... 

 

Dane o zabytku: 

miejscowość ................................................................................................................................ 

powiat ....................................... adres starostwa ......................................................................... 

gmina......................................... adres urzędu gminy..................................................................... 

określenie zabytku 

............................................................................................................................. ....................... 

obiekt został wpisany w księdze rejestru [1]............................. pod numerem...................................... 

dokładny adres obiektu ...................................................................................................................  

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr......................................................................... 

w Sądzie Rejonowym w ............................................................................................................... .. 

 

Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku: 

............................................................................................................................ ........................ 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ ........................ 

............................................................................................................................ ........................ 

.................................................................................................... ................................................ 

............................................................................................................................ ........................ 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ ........................ 

............................................................................................................................ ........................ 

 

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca: 

ogólny koszt prac objętych wnioskiem .............................................................................................. 

słownie ............................................................................................................................. ........... 

kwota dotacji ...............................................................................................................................  

słownie ............................................................................................................................. ........... 

wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów 

prac ............................................................................................................................. ....... 

Określenie wysokości wkładu własnego  o którą ubiega się wnioskodawca: 

ogólny koszt prac objętych wnioskiem ............................................................................................. 

słownie ........................................................................................................................................ 

kwota wkładu własnego .................................................................................................................  

słownie ............................................................................................................................. ........... 

wysokość wkładu własnego wnioskodawcy, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac 

....................................................................................................................................................  

 

Zakres prac, które mają być objęte dotacją: 

............................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................ ........................ 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ ........................ 

...................................................................................................................................... ..............

..................................................................................................................... ...............................

............................................................................................................................. .......................

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................................. .......................

........................................................................................................ ............................................
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............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 

 

UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT  

............................................................................................................................ ........................

.................................................................................................................................... ................

................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 

 

Planowany termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: 

 

1. Planowany termin rozpoczęcia: 

2. Planowany termin zakończenia: 

 

Harmonogram planowanych prac z podaniem terminów ich realizacji. 

 

Termin przepro-

wadzenia prac (w 

układzie chronolo-

gicznym) 

Rodzaj prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót bu-

dowlanych 

Koszt ogółem -

PLN (w pełnych 

złotych brutto) 

Koszty z podziałem na źródła finansowania  

PLN (w pełnych złotych brutto) 

Wnioskowana 

dotacja) 

Finansowe 

środki wnio-

skodawcy  

Inne źródła  

      

      

      

      

      

      

RAZEM:     

 

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: 

z dnia .................................. l. dz.............................................. 

 

Pozwolenie na budowę: 

z dnia .................................. l. dz.............................................. 

(jeżeli zakres prac wymaga pozwolenia, w przeciwnym przypadku wstawić znak: X) 

 

Wykaz wydatków poniesionych na prace przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat przed rokiem złożenia 

wniosku w tym ze środków publicznych: 

 

w złotych 

Rok Zakres przeprowadzonych prac Poniesione wydatki na 

prace przy zabytku 

ogółem 

w tym: dotacje ze środ-

ków publicznych (wyso-

kość, źródło i wskazanie 

prac, na które zostały 

przeznaczone) 

    

    

    

    

RAZEM:   
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Wykaz podmiotów, w których wnioskodawca ubiega się o dotacje na prace objęte wnioskiem: 

 

w złotych 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega 

się o dotację 

Udział w całości kosz-

tów 

tak/nie[2] wysokość 

wnioskowanej 

dotacji 

Minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego 

   

Wojewódzki konserwator zabytków    

Rada powiatu    

Rada gminy    

OGÓŁEM 100%   

 

INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW  

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................ ........................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................................. .......................

................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................. ....................... 

 

Wykaz załączników do wniosku [3] 

 

 aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument rejestrowy( nie dotyczy osób fizycznych, osoby fizyczne 

przedkładają kserokopię dowodu osobistego)                □ 

 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem

                     □ 

 pozwolenie na budowę                  □ 

 dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zbytku           □ 

 decyzja o wpisie zbytku do rejestru zabytków                         □ 

 kosztorys prac                                     □ 

 W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć 

informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i we-

dług zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-

czących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)                         □ 

 

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację 

wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicz-

nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). W przypadku gdy na mocy Ustawy Prawo Za-

mówień Publicznych wnioskodawca nie jest zobowiązany do jej zastosowania zobowiązuje się do doko-

nywania wydatków : 

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów danych nakładów,  

- w sposób umożliwiający terminowa realizację zadania 

- w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

.......................................     ............................................ 

   (miejscowość, data)       (podpis) 

 

____________________________________ 

[1] Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach – nale-

ży podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności. 

[2] Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz ”tak”,  

a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”. 

[3] Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, w prostokąt przy jego nazwie wpisać literkę „T” ozna-

czającą „tak”, a w przeciwnym przypadku literkę „N” oznaczającą „nie”. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXVIII/191/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 
2 36 

UMOWA 

o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu ....................................... 

w Opolu pomiędzy: 

 

Zarządem Powiatu Opolskiego reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

zwanym dalej „Zarządem” 

 

a ................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

zwanym dalej „Wnioskodawcą” 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na rozpatrzony pozy-

tywnie wniosek o udzielenie dotacji celowej z dnia .............................................. 

z przeznaczeniem na ................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 

(zakres prac objętych dotacją) 

 

z terminem wykonania 

............................................................................................................................ ........................ 

przy zabytku 

.................................................................................................................................................... 

(nazwa zabytku) 

wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

§ 2 

 

1. Zarząd zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania wymienionego w § 1 umowy dotacji celo-

wej w wysokości .................................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadania wynoszą:  

 ……………………. zł  (słownie:  ……………………………………………………………….). 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do wydatkowania na realizację zadania wkładu własnego  

o wartości ………………………… zł (słownie: …………………………………………………), stanowiącego nie 

mniej niż 15% wartości zadania określonej w ust. 2  

4. Wnioskodawca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  

w ramach zadania. 
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5. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawcy  

nr ............................................................................................................................................... 

a) w ciągu ...................... dni od daty podpisania umowy 

lub 

b) w następujący sposób: 

I transza w wysokości ........................................... złotych 

(słownie: ............................................................................................................................. ..) 

do dnia ................................................................................ 

 

II transza w wysokości ........................................... złotych 

(słownie:........................................................................................................ ........................) 

do dnia ................................................................................ 

 

III transza w wysokości ........................................... złotych 

(słownie:.................................................................................................................................) 

do dnia ................................................................................ 

 

§ 3 

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków publicznych, o których 

mowa w § 2 z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku gdy na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych Wnioskodawca nie jest zobowią-

zany do jej zastosowania zobowiązuje się do dokonywania wydatków: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów danych nakła-

dów,  

b) w sposób umożliwiający terminowa realizację zadania 

c) w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. 

3. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zasady określone w pkt 2 zostały za-

chowane (2 oferty konkurencyjne).  

4. Wnioskodawca niestosujący ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje się zgromadzić  

i przedstawić do kontroli dokumentów, które udowodnią spełnienie zasad określonych w ust. 3. 

 

§ 4 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych  

w ramach dotacji środków pieniężnych, o których mowa w § 2 oraz wydatków związanych z realizacją 

niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do należytego i starannego wykonania wymienionego w § 1 umo-

wy zadania. W tym celu przedłoży Zarządowi po jego realizacji w terminie 30 dni od daty zakończenia 

realizacji zadania tj. do dnia ...................... lecz nie później niż do 15 grudnia roku kalendarzowego p i-

semne sprawozdanie (załącznik nr 1 ) z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w następującej szcze-

gółowości: 

a) termin realizacji zadania objętego dotacją, 

b) zakres przeprowadzonych prac, 

c) zestawienie wydatków poniesionych na prace przy zabytku ogółem w tym: dotacje ze środków pu-

blicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone). 

2. Do zestawienia zbiorczego winny być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oso-

bę upoważnioną: 

a) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej,  

b) wyciągi z rachunku bankowego Wnioskodawcy przedstawiające dokonane operacje bankowe lub 

kopie przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków, 

c) protokoły zdawczo – odbiorczy robót objętych umową, w którym strony potwierdzą wykonanie 

przedmiotu umowy oraz zawrą oświadczenie o kompletności i zgodności z prawem odbieranego zakresu 

prac. 
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3. Faktury (rachunki) winny być wystawione na Wnioskodawcę z wyraźnym określeniem zabytku obję-

tego dotacją. 

4. Na odwrocie faktury (rachunku) należy umieścić opis, którego elementu przedsięwzięcia dotyczy 

faktura. Na pierwszej stronie faktury należy również zawrzeć klauzulę „sfinansowano ze środków dotacji 

celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Opolskiego w wysokości ……........................................ złotych 

(słownie: ................................................................................................................... .........) 

5. Faktury od osób fizycznych winny zawierać oświadczenie, że wystawiający sam odprowadza poda-

tek. Jeżeli wystawiający fakturę nie jest płatnikiem podatku VAT, powinien złożyć w tej sprawie formalne 

oświadczenie. 

6. Ze środków dotacji z budżetu powiatu mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wy-

łączeniem: 

1) pozycji – „VAT” naliczony – jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego, 

2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.  

 

§ 6 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadamiania Zarządu w formie pisemnej o zmianach rachunku 

bankowego w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe przekazanie kwoty (raty) dotacji celowej 

zgodnie z zapisem w § 2. 

 

§ 7 

 

1. Zarząd zastrzega sobie prawo kontroli wykonania przez Wnioskodawcę zadania określonego w § 1 

umowy. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do poddania kontroli przez Zarząd co do wykorzystania dotacji ce-

lowej. 

3. Zarząd do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Starostwa Powiatowego w Opo-

lu. 

 

§ 8 

 

1. Kontrola, o której mowa w § 7 dotyczyć będzie: 

a) sposobu i stopnia realizacji zadania określonego w niniejszej umowie (tzn. ustalenia, na jakim etapie 

jest wykonywane zadanie), 

b) gospodarowania otrzymaną dotacją, 

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych (poprzez powiązanie treści umowy z opisami  

i treścią rachunków), 

d) prowadzenia dokumentacji – według zasad przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach 

niniejszej umowy, 

e) prawidłowości rozliczeń otrzymanej kwoty dotacji. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 prowadzona będzie w miejscu realizacji zadania, w siedzibie 

Wnioskodawcy lub poszczególne jej czynności przeprowadza się w miarę potrzeby również w siedzibie 

Zarządu na podstawie zebranych dokumentów źródłowych. 

3. Pobranie dokumentów następuje w obecności osoby reprezentującej Wnioskodawcę lub osoby ją 

zastępującej z utrwaleniem przebiegu czynności w protokole. 

4. Wyniki prowadzonej kontroli przedstawione zostają w formie pisemnej w protokole kontroli sporzą-

dzonym w dwóch egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Wnioskodawcy i Zarządu. 

5. Wnioskodawca podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

6. Wnioskodawca może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia je-

go otrzymania wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu i wyjaśnienia zapisywane są  

w protokole kontroli i nie wpływają na możliwość realizacji ustaleń kontroli. 

7. Wnioskodawcy przysługuje prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli zgłosze-

nia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. 

8. Zarząd obowiązany jest do dokonywania analizy zastrzeżeń i w miarę potrzeby do podjęcia dodat-

kowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – do zmiany lub uzu-

pełnienia protokołu kontroli. 
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9. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli po uwzględnieniu pkt. 7 i 8 w terminie do 7 dni przekazy-

wane są Wnioskodawcy w formie zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu zalecenia i wnioski 

pokontrolne z określonym terminem ich realizacji. 

10. Wnioskodawca informuje Zarząd o sposobie realizacji ustaleń i wniosków pokontrolnych w termi-

nach określonych w zarządzeniu wymienionym w pkt 9. 

11. Zarząd dokonuje kontroli sprawdzającej w terminie do 14 dnia po realizacji ustaleń. 

12. Protokół z kontroli sprawdzającej sporządzany jest w formie pisemnej w trzech egzemplarzach – 

po jednym egzemplarzu dla Wnioskodawcy, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

 

§ 9 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizacji zadania przez Wnioskodawcę w tym w szcze-

gólności zmniejszenia zakresu rzeczowego lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie 

podlega ona zwrotowi w części w jakiej zadania nie zostało wykonane na rachunek Starostwa Powiato-

wego w Opolu: Bank PKO BP I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do zwrotu (wraz z naliczonymi od niej odsetkami jak dla zaległości podatkowych). 

 

§ 10 

 

W przypadku gdy Zarząd w wyniku kontroli stwierdzi, że udzielona dotacja została przeznaczona na 

inne cele niż określone w umowie, podlega ona natychmiastowemu zwrotowi w całości na rachunek ban-

kowy powiatu wymieniony w § 9 umowy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę tych środków do dnia ich zwrotu. 

Przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11 

 

1. Zarząd może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowie-

dzenia, w przypadku gdy Wnioskodawca: 

1) nie rozpoczął realizacji zadania w terminie 1 miesiąca od ustalonego w § 1 dnia rozpoczęcia realiza-

cji zadania, z przyczyn przez siebie zawinionych, 

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

3) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przedmiotem umowy, 

4) odmówił poddaniu się kontroli uprawnionych instytucji, 

5) w terminie określonym przez Zarząd nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, 

6) przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca jest zo-

bowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla 

zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Zarząd na rachunek przez niego wyznaczony. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpie-

nia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. 

4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli zwróci on otrzymane dofinan-

sowanie wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia zło-

żenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy ustawy  

o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji. 

5. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Wnioskodawca traci prawo otrzy-

mania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przezna-

czeniem. 

 

§ 12 

 

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zarząd sprawozdania, o którym mowa w § 5. 

 

§ 13 

 

Prawa i obowiązki stron niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 
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§ 14 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy  

o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 15 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd po-

wszechny. 

 

§ 17 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 
2 36 

 

ZARZĄD      WNIOSKODAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do umowy o przekazanie  

środków publicznych w formie dotacji celowej 

 

S P R A W O Z D A N I E 

Z WYKONANIA  PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA): 

 

 

....................................................................................................................... ................. 

(nazwa zadania) 

 

realizowanego w okresie od .............................................. do ............................................ 

na podstawie umowy zawartej w dniu ............................................................, pomiędzy 

Zarządem Powiatu Opolskiego a 

....................................................................................................................... ................. 

(imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację) 

 

 

I. SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

 1. Opis zrealizowanego zadania, wymierne rezultaty realizacji 

 ............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

........................................................................................................................... ......

................................................................................................................................ 
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II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 A. INFORMACJA  O  WYDATKACH  PRZY  REALIZACJI  ZADANIA 

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym 

W tym:    

- koszty pokryte  z uzyskanej dotacji 

- środki własne 

....................................................... zł 

 

....................................................... zł 

....................................................... zł 

 B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW 

Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity W tym z dotacji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Źródło  w zł % 

Koszty pokryte z dotacji    

Środki własne   

Inne źródła   

Ogółem   

 D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW 

Lp. Nr doku-

mentu księ-

gowego 

Data Nazwa wydatku Kwota w zł W tym ze 

środków 

dotacji 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RAZEM   
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1. Do zestawienia zbiorczego winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury lub inne do-

kumenty o równoważnej wartości dowodowej zawierające opis:  

a) numer umowy o dofinansowanie środkami z budżetu powiatu, 

b) nazwa  zadania 

c) opis związku wydatku z harmonogramem, 

d) informację o poprawności formalnej i merytorycznej  

e) podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze. zm.). 

 

W przypadku, gdy tylko część wydatków wykazanych na fakturze lub innym dokumencie finansowym 

o równoważnej wartości dowodowej jest kwalifikowalna, Wnioskodawca umieszcza stosowny opis na 

dokumentach księgowych. 

Jeżeli wymagany opis nie mieści się na odwrocie faktury lub innego dokumentu księgowego o równo-

ważnej wartości dowodowej można umieścić go na osobnej kartce wskazując jednocześnie jego związek 

z konkretnym dokumentem księgowym (np. opis do faktury nr ….. z dnia …………).  

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do 

tego upoważnioną. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie 

np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem” lub podpis na pierwszej 

stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony….” – dokument powi-

nien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za 

zgodność z oryginałem. 

Oryginały rachunków, faktur należy przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas ewentualnie prze-

prowadzanych czynności kontrolnych. 

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego Wnioskodawcy 

przedstawiające dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych potwierdzających ponie-

sienie wydatków.  

3. Poświadczone za zgodność z oryginałem protokoły zdawczo – odbiorczy robót objętych umową,  

w którym strony potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy oraz zawrą oświadczenie o kompletności  

i zgodności z prawem odbieranego zakresu prac. 

4. Oświadczenia i podpisy: 

1) Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Rady Powiatu Opolskiego zostały wydatko-

wane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

2) Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, 

a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego. 

 

 

.................................................            ................................................................ 

  data       pieczęć i podpisy 

 

Adnotacje urzędowe 

 

1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania: 

 

                                                                                                        …………………………………. 

                                                                                                                   (data i podpis) 

 

2. Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym: 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

…………………………………. 

                                                                                                                    (data i podpis) 

 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, uchwałą Nr 3/6/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., 

wydało rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części niniejszego załącznika - opublikowane pod 

poz. 247. 
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UCHWAŁA NR XXXIII/231/09 

 RADY GMINY DĄBROWA 

 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związ-

ku z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008  

z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie:  

1. Odbierania odpadów komunalnych nie se-

gregowanych, w wysokości netto:  

a) 15,37 zł – za jednorazowy odbiór z pojem-

nika 80 l,  

b) 20,62 zł – za jednorazowy odbiór z pojem-

nika 110 l,  

c) 21,14 zł – za jednorazowy odbiór z pojem-

nika 120 l,  

d) 37,79 zł – za jednorazowy odbiór z pojem-

nika 240 l,  

e) 60,48 zł – za jednorazowy odbiór z pojem-

nika 1100 l.  

2. Odbierania odpadów komunalnych zbiera-

nych w sposób selektywny, w wysokości netto:  

a) 9,83 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 

80 l,  

b) 13,45 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 

110 l,  

c) 14,73 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 

120 l,  

d) 27,41 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 

240 l,  

e) 56,36 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 

1100 l,  

f) 4,80 zł - ryczałt miesięczny za odbiór odpa-

dów w workach (komplet - do 4 worków).  

3. Opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 

netto 25,00 zł/m³.  

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/170/08 Rady 

Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w spra-

wie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-

stości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Dąbrowa.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
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UCHWAŁA NR XXIII/171/09 

 RADY GMINY LUBRZA 

 

z dnia 29 września 2009 r. 

 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze  

w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy  

i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych  

przez gminę Lubrza 

2 38 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3  

w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 

Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,  

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 

1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,  

Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  

Nr 56, poz. 458), Rada Gminy Lubrza uchwala, 

co następuje 

 

§ 1.1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrek-

tora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierowni-

cze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyzna-

wania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim 

osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy 

i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin.  

2. W zależności od wielkości i typu placówki 

oraz od warunków pracy nauczycieli pełniących 

funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stano-

wisko kierownicze w szkole, zespole lub przedszko-

lu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Na-

uczyciela do wymiaru określonego w tabeli:  

 

Stanowiska kierownicze Obowiązkowy 

tygodniowy  

wymiar zajęć  

Dyrektor Gminny Przedszkoli  8 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego 

typu liczącej: 

 

- do 6 oddziałów  12 

- powyżej 6 oddziałów  8 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej 

12 oddziałów i więcej  

 8 

Kierownik świetlicy z dożywianiem  18 

§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

określony w § 1 ust 2, obowiązuje również nauczy-

ciela pełniącego inne stanowisko kierownicze  

w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kie-

rownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze.  

2. Obniżony tygodniowy wymiar zajęć obo-

wiązuje od pierwszego dnia miesiąca następują-

cego po miesiącu w którym powierzono nauczy-

cielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca 

w którym nauczyciel zaprzestał pełnić zastęp-

stwo.  

 

§ 3.1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor 

przedszkola, szkoły lub zespołu może zwrócić się do 

Wójta Gminy Lubrza z pisemnym wnioskiem o obni-

żenie określonego w § 1 ust. 2 tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin lub o zwolnienie  

z obowiązku realizacji tych godzin na okres nie 

dłuższy niż rok szkolny.  

2. Dyrektor może wystąpić do Wójta z wnio-

skiem, o którym mowa w ust. 1, w szczególności 

gdy warunki funkcjonowania szkoły lub przed-

szkola spowodowały znaczne zwiększenie zadań.  

 

§ 4. Zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć 

pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom 

zawodowym ustala się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych zgodnie z po-

niższą tabelą  

 

Lp.  Stanowisko Tygodniowy 

wymiar godzin zajęć 

1  2  3 

1  Pedagog  26 

 2  Logopeda  20 

 3  Psycholog  20 

 4  Doradca  

zawodowy 

 20 

 

§ 5.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar go-

dzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia dydak-

tyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach 
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jednego etatu, dla których przewidziana jest róż-

na liczba godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć ustala się proporcjonalnie w odnie-

sieniu do łącznej liczby realizowanych przez na-

uczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych.  

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru zajęć o których mowa w ust. 1, 

ustala się jako stosunek liczby przydzielonych 

tygodniowo godzin do sumy ilorazów faktycznie 

realizowanych zajęć w ramach poszczególnego 

wymiaru zajęć.  

3. Uzyskany zgodnie z ust. 2 wynik ilości go-

dzin tygodniowego wymiaru, zaokrągla się, do 

pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć nie 

mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 

0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.  

4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak 

ustalonego wymiaru stanowią godziny ponadwy-

miarowe  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubrza.  

§ 7. Tracą moc:  

1. Uchwała Nr XXV/204/06 Rady Gminy  

w Lubrzy z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-

la będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły, 

przedszkola lub pełniącemu inne stanowisko kie-

rownicze w szkole.  

2. Uchwała Nr XVI/130/04 Rady Gminy w Lu-

brzy z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć pedagogów szkolnych.  

3. Uchwała Nr XII/104/04 Rady Gminy w Lu-

brzy z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad 

łączenia różnych wymiarów pensum w ramach 

jednego etatu.  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego.  

1 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 
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UCHWAŁA NR XXVI/188/09 

 RADY GMINY LUBRZA 

 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze  

w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy  

i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych  

przez gminę Lubrza. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3  

w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 

poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 

542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 

poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, 

poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 

458) Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje. 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/171/09 Rady Gminy 

Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie okre-

ślenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wice-

dyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze  

w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawa-

nia zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim 

osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logo-

pedy i doradcy zawodowego, oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pra-

cy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowa-

dzonych przez gminę Lubrza wprowadza się na-

stępujące zmiany: 
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1. w par. 2 ust. 1 wykreśla się wyrażenie: 

„nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierow-

nicze w szkole, a także”  

2. wykreśla się treść par. 3  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubrza.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 

2 39 

241 

 
2 40 

UCHWAŁA NR XXXVI/380/08 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 25 września 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie Szczepanowic w Opolu  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

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

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

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

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 

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

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

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

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

1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803) oraz w związku z uchwałą  

Nr XLVIII/500/05 Rady Miasta Opola z dnia 23 

czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu, 

po stwierdzeniu zgodności projektu planu z usta-

leniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Opola 

(uchwała Nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opo-

la z dnia 22 lutego 2001 r. i uchwała Nr LIV/ 

602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 

2005 r.), Rada Miasta Opola uchwala, co nastę-

puje: 

 

Przepisy ogólne 

Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego w rejonie Szczepano-

wic w Opolu zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

planu, stanowiący załącznik nr 1. 

3. Załącznikami do uchwały są ponadto: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowią-

cy załącznik nr 3. 

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przed-

miot planu, określony w art. 15 ust. 2 ustawy  

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

darowaniu przestrzennym, ujęte są w postaci: 

1) przepisów ogólnych – ustaleń wprowadza-

jących, określających zakres spraw regulowanych 

uchwałą i zawierających objaśnienia użytych ter-

minów i pojęć; 

2) przepisów ogólnych – ustaleń wspólnych, 

odnoszących się do postanowień wspólnych dla 

wszystkich lub większości terenów, wyznaczo-

nych w obszarze objętym granicami planu; 

3) ustaleń szczegółowych, odnoszących się do 

poszczególnych terenów wyznaczonych w obsza-

rze objętym granicami planu. 

5. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują 

łącznie. 

 

§ 2. Granice planu, przedstawione na rysunku 

planu, stanowią: od północy – tereny kolejowe 

(linia relacji Opole – Wrocław), od wschodu – 

ulica Krapkowicka, od południa – ciek wodny  

i gminna droga polna pomiędzy Szczepanowica-

mi, a Wójtową Wsią oraz ul. Stawowa, od za-

chodu – gminna droga polna oraz tereny kolejo-

we, z wyłączeniem terenów zamkniętych ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 1 KK i 1 IS, 

zgodnie z rysunkiem planu.  

 

§ 3.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę Rady Miasta Opola; 
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2) planie – należy przez to rozumieć przepisy 

zawarte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:2000; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu – rozumie się przez to 

kategorie zagospodarowania, działalności lub gru-

py tych kategorii, które dominują w danym tere-

nie; 

7) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – na-

leży przez to rozumieć przeznaczenie terenu, któ-

re może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie 

podstawowe jednocześnie w granicach terenu  

i na poszczególnych działkach, w sposób określo-

ny w ustaleniach planu, nie przekraczając 30% 

powierzchni terenu i 30% powierzchni użytkowej 

budynku funkcji podstawowej; 

8) urządzeniach i obiektach towarzyszących – 

należy przez to rozumieć urządzenia budowlane  

i obiekty zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

łącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogro-

dzenia, place postojowe, place pod śmietniki, 

wiaty, budynki gospodarcze; 

9) kalenicowym usytuowaniu budynku – nale-

ży przez to rozumieć usytuowanie głównej kaleni-

cy dwu- lub wielospadowego dachu budynku 

równolegle w stosunku do osi przyległego terenu 

zapewniającego obsługę komunikacyjną, z do-

puszczalnym odchyleniem do 10°; 

10) szczytowym usytuowaniu budynku – na-

leży przez to rozumieć usytuowanie głównej kale-

nicy dwu- lub wielospadowego dachu budynku 

prostopadle w stosunku do osi przyległego terenu 

zapewniającego obsługę komunikacyjną, z do-

puszczalnym odchyleniem do 10°; 

11) obowiązującej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy sy-

tuować obiekty kubaturowe oraz określone  

w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych 

nie będące liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-

jenia terenu, uwzględniając możliwość przekro-

czenia linii elementem budynku o powierzchni nie 

większej niż 25% płaszczyzny budynku przylega-

jącej do obowiązującej linii zabudowy, nie więcej 

niż na odległość 1,5 m;  

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie obiektów kuba-

turowych oraz określonych w ustaleniach planu 

rodzajów budowli naziemnych nie będących li-

niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 

uwzględniając możliwość przekroczenia linii ele-

mentem obiektu o powierzchni nie większej niż 

25% płaszczyzny obiektu przylegającej do linii 

zabudowy, nie więcej niż na odległość 1,5 m; 

13) dominancie przestrzennej – należy przez to 

rozumieć obiekt budowlany który koncentruje 

uwagę obserwatora w pewnym obszarze i nie 

przekracza 15 m wysokości; 

14) akcencie architektonicznym – należy przez 

to rozumieć część obiektu budowlanego lub 

obiekt małej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu, 

lub w pewnym kierunku na osi widokowej; zada-

niem akcentu architektonicznego jest m.in. peł-

nienie funkcji łatwo zapamiętywanych symboli; 

15) dachu płaskim – dach o kącie nachylenia 

od 0° do 10°; 

16) przestrzeni publicznej – należy przez to ro-

zumieć teren i przestrzeń nad tym terenem, w ob-

rębie linii rozgraniczających dróg i ulic, węzłów ko-

munikacyjnych, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów 

pieszych, a także usług publicznych i zieleni; 

17) zakazie lokalizacji budynków (budynków 

mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży 

wolnostojących) – należy przez to rozumieć zakaz 

zwiększania liczby budynków (budynków miesz-

kalnych, budynków gospodarczych, garaży wol-

nostojących) na terenie. 

 

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu 

na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 

należy przez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny lub zespół takich budynków 

wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 

związanymi z ich obsługą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 

należy przez to rozumieć lokalizację budynku 

mieszkalnego, zawierającego 3 lub więcej miesz-

kań albo zespołu takich budynków wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  

z ich obsługą; 

3) zabudowę zamieszkania zbiorowego – należy 

przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwa-

nia uczniów, studentów i pracowników, w tym 

internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, 

hotele pracownicze, wraz z obiektami towarzyszą-

cymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

4) mieszkanie towarzyszące – należy przez to 

rozumieć część budynku niemieszkalnego, w któ-

rej znajduje się 1 mieszkanie; 

5) usługi – należy przez to rozumieć usługi han-

dlu detalicznego, usługi gastronomii, usługi z zakre-

su obsługi ludności lub przedsiębiorstw, usługi kul-

tury, usługi administracji, usługi opieki zdrowotnej, 

usługi sportu i rekreacji, usługi oświaty wraz  

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związa-

nymi z ich obsługą; 

6) usługi handlu detalicznego – należy przez to 

rozumieć działalność związaną ze sprzedażą deta-
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liczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw 

do pojazdów mechanicznych; 

7) usługi gastronomii – należy przez to rozu-

mieć funkcjonowanie restauracji, barów, kawiar-

ni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni, placó-

wek gastronomiczno – kulturalno - rekreacyjnych; 

8) usługi z zakresu obsługi ludności lub przed-

siębiorstw – należy przez to rozumieć działalność 

związaną z obsługą nieruchomości, wynajem i wy-

pożyczanie, usługi projektowe lub badawcze, dzia-

łalność prawniczą, notarialną, rachunkowość, dzia-

łalność związaną z pośrednictwem finansowym, 

doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, dzia-

łalność informatyczną, pośrednictwo, działalność  

w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi np. 

fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fry-

zjerstwo, pralnia, szewc naprawa artykułów prze-

znaczenia osobistego i użytku domowego itp., dzia-

łalność biur i agencji turystycznych, usługi prze-

wodnickie, informacja turystyczna, działalność 

usługowa mająca na celu zapewnienie komfortu 

fizycznego, działalność ośrodków i placówek edu-

kacyjnych, kształcenie, prowadzenie kursów i szko-

leń, siedziby związków zawodowych i gospodar-

czych, stowarzyszeń a także działalność firm pocz-

towych i telekomunikacyjnych; 

9) usługi opieki zdrowotnej – należy przez to 

rozumieć funkcjonowanie szpitali, poradni, przy-

chodni, gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych, 

żłobków, domów opieki, hospicjów;  

10) usługi kultury – należy przez to rozumieć 

funkcjonowanie galerii i wystaw, klubów mu-

zycznych, literackich, czytelni, bibliotek, domów 

kultury, świetlic itp. oraz obiektów kultu religijne-

go, takich jak kościoły wraz z obiektami admini-

stracji i uzupełniających funkcji towarzyszących; 

11) usługi administracji – należy przez to rozu-

mieć funkcjonowanie administracji, obrony narodo-

wej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych  

i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

bankowości; 

12) usługi sportu i rekreacji – należy przez to ro-

zumieć kryte obiekty sportowe i rekreacyjne oraz 

terenowe urządzenia sportowe, wraz z obiektami 

towarzyszącymi; 

13) usługi z zakresu obsługi komunikacji – na-

leży przez to rozumieć działalność związaną ze 

sprzedażą paliw do pojazdów mechanicznych, 

myjnie samochodowe, wypożyczalnie pojazdów 

mechanicznych, warsztaty naprawcze, stacje 

diagnostyczne za wyjątkiem autozłomów; 

14) usługi oświaty – należy przez to rozumieć 

funkcjonowanie publicznych i niepublicznych pla-

cówek oświatowych, takich jak: przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja, ośrodki szkolno - wycho-

wawcze wraz z urządzeniami i obiektami towarzy-

szącymi; 

15) obsługę produkcji w gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych, ogrodniczych – należy przez 

to rozumieć lokalizację budynku lub zespołu bu-

dynków związanych z produkcją rolną, hodowla-

ną i ogrodniczą; 

16) działalność usługowo-produkcyjną – nale-

ży przez to rozumieć działalność związaną ze 

sprzedażą, naprawą, wytwórstwem wszelkich 

towarów, oraz usługi handlu detalicznego, obsługi 

ludności lub przedsiębiorstw, administracji, obsłu-

gi komunikacji; 

17) zieleń urządzoną – należy przez to rozu-

mieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką,  

z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, takimi jak place zabaw, ścieżki 

piesze i rowerowe, obiekty małej architektury,  

a także terenowe obiekty sportu i rekreacji; 

18) zieleń – należy przez to rozumieć zago-

spodarowanie zielenią niską i wysoką; 

19) zieleń izolacyjną – należy przez to rozu-

mieć zagospodarowanie zielenią niską, średnią  

i wysoką z wykorzystaniem gatunków zimozielo-

nych, w sposób ograniczający uciążliwości; 

20) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników o nawierzchni rozbieral-

nej; 

21) tereny komunikacji – należy przez to ro-

zumieć parkingi, garaże i zajezdnie autobusowe. 

 

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć 

zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wy-

mienionych ustaw oraz ustawami związanymi  

z planowaniem przestrzennym i przepisami wyko-

nawczymi do nich. 

 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi usta-

leniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) dominanty przestrzenne, 

d) akcenty architektoniczne; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska 

kulturowego i przyrodniczego: 

a) granica strefy „E” ochrony ekspozycji, 

b) obiekty zabytkowe, 

c) kapliczki zabytkowe, 

d) drzewostan istniejący do zachowania. 
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2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elemen-

ty rysunku, mają charakter informacyjny. 

 

Ustalenia wspólne 

 

§ 5.1. Ustala się wspólne zasady zagospoda-

rowania terenu i kształtowania zabudowy, obo-

wiązujące na obszarze opracowania planu: 

1) ze względu na położenie w zasięgu Głów-

nych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka 

Opolska, nr 333 Opole – Zawadzkie – Obszaru 

Najwyższej Ochrony, obowiązują ustalenia § 8 

ust. 3, ust. 4 i ust. 9 uchwały; 

2) dla drzewostanu istniejącego do zachowa-

nia obowiązują następujące ustalenia: 

a) konserwacja, odtwarzanie i uzupełnianie 

ubytków odpowiednimi gatunkami drzew, 

b) zakaz wycinania, 

c) dopuszcza się wycinanie drzew i zakrze-

wień, jeśli są chore, powodują zagrożenie życia, 

mienia lub bezpieczeństwa użytkowania ulic albo 

uniemożliwiają realizację przeznaczenia wskaza-

nego niniejszym planem; 

3) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjo-

nowanie powoduje emisję hałasu przekraczającą 

dopuszczalne normy określone w przepisach od-

rębnych; 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem: 

a) MN wskazuje się jako przyporządkowane 

rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej” z dopuszczalnym poziomem hałasu 

określonym w przepisach odrębnych, 

b) UO, UZ wskazuje się jako przyporządkowa-

ne rodzajowi „tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-

ży” z dopuszczalnym poziomem hałasu określo-

nym w przepisach odrębnych, 

c) MW, wskazuje się jako przyporządkowane 

rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej” z dopuszczalnym poziomem hałasu 

określonym w przepisach odrębnych, 

d) US wskazuje się jako przyporządkowane ro-

dzajowi „tereny rekreacyjno - wypoczynkowe”  

z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym  

w przepisach odrębnych, 

e) MW/U, MN/U wskazuje się jako przyporząd-

kowane rodzajowi „tereny mieszkaniowo - usłu-

gowe” z dopuszczalnym poziomem hałasu okre-

ślonym w przepisach odrębnych; 

5) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-

dzeń nie związanych z gospodarką drogową lub 

potrzebami ruchu, w liniach rozgraniczających 

ulic z wyjątkiem: 

a) urządzeń technicznych związanych z infra-

strukturą podziemną i ppoż,  

b) elementów małej architektury; 

6) zakaz umieszczania od strony terenów pu-

blicznych na elewacjach budynków tablic rekla-

mowych niezwiązanych bezpośrednio z przezna-

czeniem obiektu lub jego części; 

7) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamo-

wych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 

sklepów i przedsiębiorstw: 

a) w rejonie wejścia lub w miejscach związa-

nych z witryną na wszystkich terenach, 

b) na terenach bezpośrednio przyległych do te-

renów 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ (L) bez ograni-

czeń; 

8) całkowite zagospodarowanie gruntu rodzi-

mego oraz gruntu biologicznie czynnego, pocho-

dzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowanej nieruchomości lub na innym 

wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zasto-

sowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów jakości gleby i ziemi określonych  

w przepisach odrębnych. 

2. Ustala się wspólne zasady zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania zabudowy, obowiązu-

jące na poszczególnych grupach terenów, wy-

dzielonych liniami rozgraniczającymi na obszarze 

opracowania planu, o ile ustalenia szczegółowe 

nie stanowią inaczej: 

1) na terenach MN, MNU, 1 U, 2 UA, 3 US,  

7 U, 9 U, 10 UK, 11 U, 12 UK, 14 U, 15 U,  

2 U/ZP, 6 U/ZP: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

30% powierzchni działki, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

usług – 40% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla usług – 40% powierzchni działki, 

e) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży jednokondygnacyjnych nawią-

zujących formą i wykończeniem do budynku 

funkcji podstawowej (mieszkalnego lub usługo-

wego), wolnostojących, w tym także bezpośred-

nio przy granicy działki jako zabudowy bliźniaczej, 

f) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi ko-

munikacji, 

g) dopuszcza się lokalizację usług handlu, ga-

stronomii, opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub 

przedsiębiorstw jako przeznaczenia uzupełniają-

cego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN pod warunkiem wyznaczenia parkingu w gra-

nicach zajmowanej działki, przyjmując wskaźnik  

2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 

użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce, 

h) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

terenie własnym inwestora, przyjmując wskaźnik 
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minimum 2 miejsca parkingowe lub garażowe na 

1 mieszkanie,  

i) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla usług na terenie własnym inwestora, przyjmu-

jąc wskaźnik 2 miejsca parkingowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż  

1 miejsce, 

j) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m, 

k) dla działek przeznaczonych pod zabudowę 

jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą lub szere-

gową położonych przy placach do zawracania lub 

przy zakrętach, dopuszcza się fronty minimum  

3 m, stanowiące dojazd do działki, pod warun-

kiem zachowania odpowiednio minimalne szero-

kości działki dla zabudowy wolnostojącej – 20 m, 

bliźniaczej – 14 m, szeregowej – 6,5 m, 

l) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek 6 arów, 

m) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych:  

- dla budynków ze stromymi dachami – 1 z do-

puszczeniem drugiej kondygnacji nadziemnej  

w poddaszu użytkowym,  

- dla budynków z płaskimi dachami – do 2, 

n) poziom parteru na wysokości maksymalnie 

do 1,5 m od poziomu terenu, 

o) maksymalna wysokość budynku ze stro-

mym dachem – 10 m, 

p) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m, 

r) maksymalna wysokość budynku z płaskim 

dachem – 8 m,  

s) geometria dachów dowolna, 

t) dla dachów dwu– i wielospadowych wyma-

gany jednakowy kąt nachylenia połaci w przedzia-

le od 20° do 45°, 

u) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej i sze-

regowej wymaga się opracowania wspólnego pro-

jektu dla poszczególnych zespołów segmentów, 

w) maksymalna długość zespołu segmentów 

w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60 m, 

x) dla istniejącej zabudowy zagrodowej do-

puszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę 

budynków mieszkalnych, gospodarczych, maga-

zynów i wiat związanych z produkcją roślinną na 

zasadach ustalonych dla MN, 

y) zakaz lokalizacji nowych gospodarstw rol-

nych i hodowlanych, 

z) w istniejących gospodarstwach rolnych za-

kaz zwiększania produkcji hodowlanej oraz zakaz 

budowy budynków i obiektów kubaturowych 

związanych z hodowlą zwierząt; 

2) na terenach MW, MWU, 4 U, 5 U, 8 U: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

35% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 40% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia przeznaczona na 

zieleń urządzoną – 20% powierzchni działki, 

d) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi 

komunikacji, 

e) zakaz lokalizowania garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących, z wyjątkiem osło-

nięcia pojemników na odpady bytowe, 

f) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

terenie własnym inwestora, przyjmując wskaźnik 

1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie, w tym 

minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie 

należy zapewnić w garażach w budynku mieszkal-

nym, 

g) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla usług na terenie własnym inwestora, przyjmu-

jąc wskaźnik 2 miejsca parkingowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż  

1 miejsce, 

h) dopuszcza się lokalizację usług handlu, ga-

stronomii, opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub 

przedsiębiorstw jako przeznaczenia uzupełniają-

cego, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW w parterach budynków, pod warunkiem wy-

znaczenia parkingu w granicach zajmowanej 

działki, przyjmując wskaźnik 2 miejsca parkingo-

we na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz 

nie mniej niż 1 miejsce,  

i) warunki scaleń i podziałów nieruchomości 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

- minimalna szerokości frontu działki – 20 m, 

- minimalna powierzchnia działki – 120 m2,  

- dopuszcza się wydzielenie działki o minimal-

nej powierzchni 50 m2 i o minimalnej szerokości 

frontu 5 m dla lokalizacji urządzeń i obiektów 

towarzyszących, w tym stacji transformatoro-

wych kablowych wolnostojących, 

j) warunki scaleń i podziałów nieruchomości 

dla funkcji usługowej: 

- minimalna szerokości frontu działki – 30 m, 

- minimalna powierzchnia działki – 15 arów, 

- wydzielenie drogi wewnętrznej obsługującej 

wszystkie wydzielone działki, 

k) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych: 

- dla budynków ze stromymi dachami – do  

2 z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji nadziem-

nej w poddaszu użytkowym,  

- dla budynków z płaskimi dachami – do 3, 

l) poziom parteru na wysokości maksymalnie 

1,5 m od poziomu terenu, 

m) maksymalna wysokość budynku ze stro-

mym dachem – 12 m, 

n) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m,  

o) maksymalna wysokość budynku z płaskim 

dachem – 10 m, 

p) geometria dachów dowolna, 
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r) dla dachów dwu– i wielospadowych wyma-

gany jednakowy kąta nachylenia połaci w prze-

dziale od 20° do 45°; 

3) na terenach 6 U, 13 UO, 16 UN, 17 UZ/UK, 

18 U, 19 UK, 20 U, 21 U, 22 U, 23 U, 24 UKS, 

25 UKS, 1 US/ZP, 3 UZ/ZP, 4 US/ZP, 5 US/ZP,  

7 U/ZP, AG: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

60% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki, 

c) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi ko-

munikacji z wyjątkiem terenów 18 U, 20 U, 21 U, 

22 U, 23 U, 24 UKS, 25 UKS; 

d) wymaga się wyznaczenia parkingu na terenie 

własnym inwestora, przyjmując wskaźnik 3 miejsc 

parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej 

usług, bądź wyznaczenie parkingu przyjmując 

wskaźnik minimum 10 miejsc postojowych na  

15 stanowisk pracy, lecz nie mniej niż 1 miejsce, 

e) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

- szerokości frontu działki od 30 do 50 m, 

- powierzchnia działki od 15 do 30 arów, 

- wydzielenie drogi wewnętrznej obsługującej 

wszystkie wydzielone działki; 

f) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 

kondygnacji nadziemnych 3, 

g) dopuszcza się czwartą kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym, 

h) poziom parteru na wysokości maksymalnie 

do 1,5 m od poziomu terenu, 

i) maksymalna wysokość budynku ze stromym 

dachem – 12 m, 

j) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m,  

k) maksymalna wysokość budynku z płaskim 

dachem – 10 m od poziomu terenu do najwyższej 

krawędzi budynku, 

l) geometria dachów dowolna, 

m) dla dachów dwu– i wielospadowych wy-

maga się jednakowego kąta nachylenia połaci  

w przedziale od 20°– 45°; 

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  

i zmianę sposobu użytkowania obiektów pod wa-

runkiem zachowania przeznaczenia terenów; 

5) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

jako: MNU, MWU nie określa się procentowego 

udziału obu funkcji w przeznaczeniu terenu; 

6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

obligatoryjnie na podstawie przepisów odrębnych 

wymagane jest sporządzenie raportu o oddziały-

waniu na środowisko; 

7) zakaz, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego na wszystkich tere-

nach z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 pkt 2; 

8) wzdłuż terenów wód powierzchniowych 

WS wymaga się zapewnienia dostępu do wody – 

pas szerokości min. 3 m wolny od zabudowy, 

krzewów i drzew, umożliwiający konserwację  

i odbudowę cieku wodnego sprzętem mechanicz-

nym. 

 

§ 6. Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry współczesnej: 

1) obejmuje się ochroną konserwatorską bu-

dynki i budowle pokazane na rysunku planu jako 

obiekty zabytkowe i ujęte w załączniku nr 2; 

2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 

obowiązują następujące ustalenia: 

a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych: gabarytów, kształtu dachu, materiałów po-

krycia dachu oraz wykończenia ścian zewnętrz-

nych, detale architektoniczne, stolarkę otworową, 

zabytkowe elementy wewnętrzne (sklepienia, klatki 

schodowe, sztukaterie itp.),  

b) przywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, zniekształconego przez 

wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  

i remonty, niezgodne z zasadami konserwatorskimi; 

3) wyznacza się korytarz widokowy dla strefy 

„E” ochrony ekspozycji Starego Miasta; 

4) w korytarzu widokowym, o którym mowa 

w pkt 3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych i zieleni zakłócającej widok, w tym 

wyższych niż 10 m; 

5) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń pkt 2 

i pkt 4 po spełnieniu zaleceń konserwatorskich,  

o których mowa w przepisach odrębnych lub po 

uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków, o którym mowa  

w przepisach odrębnych; 

6) na obszarze objętym planem nie występują 

obiekty podlegające ochronie jako dobra kultury 

współczesnej. 

 

§ 7. Na obszarze objętym planem nie ma tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 

1) terenów górniczych; 

2) terenów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych; 

3) terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi. 

 

§ 8.1. Ustala się ogólne zasady zagospodaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej wraz z urządze-

niami towarzyszącymi oraz przyłączami do po-

szczególnych obiektów, pod ziemią z wyjątkiem 

tych dla których wyznaczono odrębne tereny; 

2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających terenów przezna-
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czonych na komunikację, za zgodą zarządcy drogi 

i w oparciu o przepisy odrębne; 

3) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się 

sytuowanie wybranych elementów sieci poza linia-

mi rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem zacho-

wania, określonej w przepisach szczególnych, odle-

głości od linii zabudowy obiektów budowlanych 

istniejących i projektowanych oraz w uzgodnieniu  

z właścicielami nieruchomości; 

4) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych 

kubaturowych urządzeń infrastruktury technicz-

nej, np. stacji transformatorowych jako obiektów 

wbudowanych w granicach poszczególnych tere-

nów, przeznaczonych na inne funkcje; 

5) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 

technicznej należy je przenieść lub odpowiednio 

zmodernizować, po uzgodnieniu i na warunkach 

określonych przez właściwego administratora; 

6) dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym or-

ganizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych 

i chodników; 

7) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie in-

frastruktury wymagają uzyskania warunków tech-

nicznych od właściwych administratorów. 

 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązu-

ją następujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy zaopatrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej; 

2) dla planowanej zabudowy zaopatrzenie  

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej 

niezbędnej rozbudowie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o przekrojach zabezpieczających potrze-

by przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne. 

 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia ścieków bytowych, komunalnych i przemy-

słowych obowiązują następujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy odprowadzanie 

ścieków poprzez zbiorową kanalizację sanitarną 

do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sani-

tarnej; 

2) dla planowanej zabudowy odprowadzanie 

ścieków poprzez zbiorową kanalizację sanitarną 

do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sani-

tarnej, po jego niezbędnej rozbudowie; 

3) w przypadku odprowadzania ścieków prze-

mysłowych o składzie przekraczającym dopusz-

czalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, 

instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszcza-

jących ścieki, przed wprowadzeniem do systemu 

komunalnego; 

4) do czasu podłączenia istniejącej i projekto-

wanej zabudowy do miejskiej kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

urządzeń do gromadzenia ścieków jako obiektów 

tymczasowych – szczelnych zbiorników wybie-

ralnych – posiadających zapewnienie wywozu  

i oczyszczania na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków dla miasta Opola; 

5) zakaz odprowadzania ścieków do wód grun-

towych oraz gruntu. 

 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) wyposażenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i powiązanie z systemem odprowadzenia wód 

powierzchniowych na warunkach określonych  

w pozwoleniu wodno - prawnym lub z miejskim 

układem kanalizacji deszczowej; 

2) odprowadzenie wód opadowych z terenu: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po 

uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej lub do systemu odprowa-

dzenia wód powierzchniowych na warunkach 

określonych w pozwoleniu wodno - prawnym; 

3) rozwiązanie odprowadzania wód opadowych 

z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji  

w uzgodnieniu z zarządcą urządzeń melioracyjnych; 

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej do-

puszcza się zagospodarowanie wód opadowych 

w obrębie działki. 

 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej in-

frastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudo-

wie, w oparciu o gazociągi średniego ciśnienia; 

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po 

spełnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopa-

trzenie w gaz płynny. 

 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) dostawa ciepła, z miejskiego systemu cie-

płowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę wysokopara-

metrową; 

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po 

spełnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych 

na paliwach gazowych i płynnych, energii elek-

trycznej i odnawialnej oraz paliwach stałych, nie-

powodujących ponadnormatywnego zanieczysz-

czenia powietrza. 

 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują następujące ustalenia: 
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1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o ist-

niejące i planowane elementy systemu elektro-

energetycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 

15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia; 

2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15/0,4 kV wymaga zapewnienia dojazdu 

do dróg publicznych; 

3) stosownie do potrzeb, budowa dodatko-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu 

kablowego, planowanych jako przeznaczenie to-

warzyszące, na terenie inwestora; 

4) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia kolidujące z planowaną zabu-

dową należy przebudować na podziemne linie 

kablowe; 

5) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-

energetycznych;  

6) utrzymuje się lokalizację elektroenergetycz-

nych linii napowietrznych wysokiego napięcia 

110 kV dwutorowej i jednotorowych relacji: Sta-

cja Rozdzielcza Dobrzeń - GPZ Groszowice, Sta-

cja Rozdzielcza Dobrzeń – GPZ Sudecka, GPZ 

Sudecka – GPZ Groszowice; 

7) ze względu na oddziaływanie pola elektro-

magnetycznego tworzy się strefę ograniczonego 

użytkowania wzdłuż napowietrznych linii elektro-

energetycznych wysokiego napięcia 110 kV 

obejmującą pas terenu pod przewodami linii i ich 

otoczeniu o szerokości 15 m od skrajnego prze-

wodu linii po obu jej stronach; 

8) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych 

na pobyt stały ludzi w strefie ograniczonego 

użytkowania, o której mowa w pkt 7; 

9) w strefie ograniczonego użytkowania, o której 

mowa w pkt 7, dopuszcza się lokalizację obiektów 

budowlanych innych niż wymienione w pkt 8 oraz 

urządzanie zieleni niskiej i wysokiej zieleni izolacyj-

nej na zasadach uzgodnionych z administratorem 

sieci; 

10) dopuszcza się zmianę ustaleń pkt 8 w dro-

dze decyzji o utworzeniu obszaru ograniczonego 

użytkowania na podstawie przepisów odrębnych 

lub na warunkach uzgodnionych z administratorem 

sieci; 

11) dopuszcza się przebudowę linii napo-

wietrznych wysokiego napięcia, o których mowa 

w pkt 6 na podziemne linie kablowe. 

 

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: łącz-

ności, telekomunikacji i telewizji kablowej, jako 

podziemne w wydzielonej kanalizacji lub bezpośred-

nio w gruncie w miejscu przyłączenia do obiektów 

budowlanych; 

2) dopuszcza się lokalizację nowych masztów 

stacji przekaźnikowych systemu cyfrowej telefo-

nii komórkowej (BTS) lub rozbudowę istniejących 

masztów związaną ze zwiększeniem mocy, 

umieszczonych na dachach budynków, z wyjąt-

kiem budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-

usługowych. 

 

9. W zakresie gospodarowania odpadami 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) systematyczny wywóz odpadów na zorga-

nizowane miejskie wysypisko odpadów komunal-

nych oraz zagospodarowania odpadów innych niż 

komunalne zgodnie z przepisami szczególnych; 

2) do czasu wywozu odpadów na wysypisko 

segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

pojemnikach znajdujących się przy poszczegól-

nych posesjach. 

 

§ 9. Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 

użytkowane w sposób dotychczasowy, pod wa-

runkiem udostępnienia części gruntów dla realiza-

cji dojazdów i uzbrojenia. 

 

§ 10. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym ustala się następujące 

stawki procentowe: 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami:  

U, UKS, AG w wysokości 30%. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: MW, 

MN, MW/U, MN/U, w wysokości 10%. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolami: UK, 

UN, U/ZP, UO, UZ, R, ZP, Z, WS, KS, KDZ, KDL, 

KDD, KDx, KDWx, KDW, KDWx, KDp, E, K  

w wysokości 0%. 

 

Przepisy szczegółowe 

 

§ 11.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MN, przeznaczonym na zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KDD i 2 KDD – 

4 m, od terenów komunikacji kolejowej – tere-

nów zamkniętych – 20 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-
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budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDD  

i 2 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały; 

7) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się mniejszą szerokość frontu 

działki od strony terenu 4 KDD i 1 KDWx pod 

warunkiem, że stanowić ona będzie dojazd o sze-

rokości minimum 3 m do jednej działki budowla-

nej lub 5 m do dwóch działek budowlanych, przy 

zachowaniu szerokości działki minimum 20 m,  

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

c) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KDL, 1 KDD,  

2 KDD, 1 KDp, 1 KDWx – 4 m, od terenu 4 KDD 

– 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów: 3 KDL, 

2 KDD, 4 KDD, 1 KDWx. 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 2 KDD, 3 KDD – 6 m,  

4 KDD – 5 m, od 1 KDp – 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów: 2 KDD, 

3 KDD, 4 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń: 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KDD, 5 KDD– 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 10 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków przyle-

głych do obowiązującej linii zabudowy; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów: 4 KDD, 

5 KDD, 10 KDD. 

 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 7 KDD – 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDD – 1,5 m, 

od 10 KDD – 6 m, od 2 KDp – 4 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

5) na działkach dostępnych z terenu 7 KDD 

dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków przyle-

głych do obowiązującej linii zabudowy od strony 

terenu 7 KDD; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów: 4 KDD, 

7 KDD, 10 KDD. 

 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MN, przeznaczonym na zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KDD – 1,5 m,  

7 KDD, 2 KDp – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) na działkach dostępnych z terenu 7 KDD 

dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie kalenicowe budynków przyle-

głych do nieprzekraczalnej linii zabudowy od tere-

nu 7 KDD; 

7) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDD,  

7 KDD z zastrzeżeniem ust. 170 pkt 4. 

 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń: 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 6 KDD, 10 KDD, 

1 Z – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) usytuowanie szczytowe budynków od stro-

ny terenu 10 KDD; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 6 KDD, 

10 KDD. 

 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń: 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 8 KDD – 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren od 7 KDD – 4 m, 

od 10 KDD – 6 m, od 2 KDx, – 2 m i 8 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków przyle-

głych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 

8 KDD oraz od strony terenów 7 KDD i 10 KDD; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów: 2 KDx, 

7 KDD, 8 KDD, 10 KDD. 

 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną szeregową, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny od 3 KDL –11,5 m,  

8 KDD – 5 m, 7 KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) usytuowanie kalenicowe budynków przyle-

głych do nieprzekraczalnej linii zabudowy od stro-

ny terenów 3 KDL i 7 KDD; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów: 3 KDL  

i 7 KDD. 

 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 10 KDD – 6 m,  

9 KDD – od 4 do 6 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; warunek uważa się za spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden punkt elewacji frontowej jest poło-

żony na obowiązującej linii zabudowy; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 8 KDD – 5 m i 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

6) na działkach dostępnych z terenu 10 KDD 

dachy dwu- lub wielospadowe; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów: 8 KDD, 

9 KDD, 10 KDD. 
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11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 10 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny 1 Z – 6 m, 4 KDp – 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 10 KDD. 

 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 3 KDL, 11 KDD,  

13 KDD – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; wa-

runek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden punkt elewacji frontowej jest położony na 

obowiązującej linii zabudowy; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KDWx – 6 m, 

8 KDD – 3 m, 9 KDD – 4 m, 2 KDWx – od 1,5 

do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

8) dachy dwu- lub wielospadowe; 

9) usytuowanie szczytowe budynków przyle-

głych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 

11 KDD; 

10) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDL, 

8 KDD, 9 KDD, 11 KDD, 13 KDD, 2 KDWx,  

3 KDWx. 

 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń: 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 11 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDp – 6 m,  

3 ZP – 11,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków przyle-

głych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 

11 KDD; 

7) obsługa komunikacyjna od terenu 11 KDD; 

8) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwały. 

 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 14 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 
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6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KDL – 4 m,  

15 KDD – od 4 do 6 m, od strony południowej 

linii rozgraniczającej teren 14 MN – 4 m, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

8) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDL, 

14 KDD. 

 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną szeregową, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KDL, 4 KDx – 

6 m, 15 KDD, 5 KDp – 4 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) dachy płaskie; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDL, 

5 KDp. 

 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej,  

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 15 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDx – 6 m, od 

5 KDp, 3 KDx – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

9) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDx, 

4 KDx, 15 KDD, 15 KDD poprzez teren 5 ZP; 

10) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36%, 

zabudowy szeregowej – 43% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45%, dla zabudowy szeregowej 

– 40% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 6,5 m – dla 

zabudowy szeregowej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 1,9 ara – dla zabudowy 

szeregowej, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KDx, – 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej segmentu jest położony na obowiązują-

cej linii zabudowy; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny 3 KDx, 6 ZP, 3 K,  

15 MW, 2 KDW, 5 MW – 6 m, od 5 WS – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDx, 

4 KDx. 

 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie uzupełniające usługi, dla te-

renów dostępnych od 2 KDL – usługi uzupełniają-

ce nieprzekraczające 50% powierzchni terenu  

i 50% powierzchni użytkowej budynku funkcji 

podstawowej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

d) dopuszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia podziałów i scaleń; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od linii 

rozgraniczających teren 4 KDx – od 6 do 11 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii zabu-

dowy; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 9 KDWx – 6 m, 

2 KDL – od 0 do 2 m, 7 KDp – 4 m, 8 KDp –  

3 m, nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-

ca się z linią rozgraniczającą teren 3 KDL, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

8) dachy dwu- lub wielospadowe; 

9) obsługa komunikacyjna od terenów 2 KDL, 

3 KDL, 4 KDx, 9 KDWx; 

10) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KDx – 11 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny 17 KDD, 9 KDWx –  

6 m, od 8 KDp – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDx, 

17 KDD, 8 KDp, 5 KDWx, 9 KDWx. 

 

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości, 

b) dopuszcza się objęcie terenu obszarem prze-

prowadzenia podziałów i scaleń; 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 16 KDD i 17 KDD – 

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 16 KDD, 

17 KDD. 

 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi, dla te-

renów dostępnych od 2 KDL – usługi uzupełniają-

ce nieprzekraczające 45% powierzchni terenu  

i 45% powierzchni użytkowej budynku funkcji 

podstawowej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36% 

powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45% powierzchni działki; 
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4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDZ(L), 2 KDL 

– 2 m, 7 KDp – 4 m, 16 KDD – 3,5 m, 9 KDWx 

– od 3,5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

2 KDL, 16 KDD, 9 KDWx; 

9) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 21 KDD, 6 KDx 

– od 4 do 6,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospado-

we; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 21 KDD, 

6 KDx. 

 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36%, 

zabudowy szeregowej – 43% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45%, dla zabudowy szeregowej 

– 40% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej,  

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 21 KDD – od  

3 do 4 m, 22 KDD – 2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) obsługa komunikacyjna od terenów 21 KDD, 

22 KDD. 

 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDZ(L),  

22 KDD – 6 m, od 21 KDD, 6 KDx – 4 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

21 KDD, 22 KDD, 6 KDx; 

7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 24 KDD – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-
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budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 24 KDD. 

 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 24 KDD – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 24 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 27 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KDL, 23 KDD 

– 6 m, od 24 KDD, 6 KDWx – 4 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

23 KDD, 24 KDD, 6 KDWx; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 28 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi, dla te-

renów dostępnych od 4 KDZ(L) – usługi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających 4 KDZ(L) – 10 m, od 24 KDD 

– 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

24 KDD; 

7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 29 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej – 30%, zabudowy bliźniaczej – 36%, 

zabudowy szeregowej – 43% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej – 50%, dla zabudo-

wy bliźniaczej – 45%, dla zabudowy szeregowej 

– 40% powierzchni działki; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 6,4 m – dla 

zabudowy szeregowej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 1,7 ara – dla zabudowy 

szeregowej; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 5 KDL, 9 KDx,  

5 KDL – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 5 KDL, 

9 KDx; 

7) zapewnienie dojazdu do terenu 17 E. 

 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację usług z zakresu 

obsługi komunikacji – warsztaty naprawcze oraz 

stacje diagnostyczne; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KDD – 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 
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4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KK – 20 m, od 

3 KDD, 1 KDx – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 3 KDD,  

4 KDD, 1 KDx. 

 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację usług z zakresu 

obsługi komunikacji – warsztaty naprawcze oraz 

stacje diagnostyczne; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KK – 10 m  

i 15 m, od 4 KDD – 4 m i 10 m, od 10 WS –  

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDD; 

5) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwały. 

 

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi 

komunikacji; 

2) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 ZP, 6 KDD,  

10 KDD – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenów 6 KDD, 

10 KDD. 

 

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację usług z zakresu 

obsługi komunikacji – warsztat naprawczy oraz 

stację diagnostyczną z zachowaniem warunków: 

a) zamknięcie się z uciążliwościami na granicy 

własności, 

b) zakaz zwiększania ilości stanowisk napraw-

czych, 

c) zakaz składowania złomu, 

d) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej 

od strony terenu 14 MN zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) zakaz podziału działek; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KDL, od połu-

dniowej linii rozgraniczającej teren 4 MNU – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 3 KDL 

oraz od strony południowej terenu. 

 

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy miesz-

kaniowej wolnostojącej – 30%, zabudowy miesz-

kaniowej bliźniaczej – 36% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – 

50%, dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 

45% powierzchni działki; 

3) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 17 KDD – 6 m, od 

4 KDx – 6 m i 8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDx, 

17 KDD. 

 

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości, 
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2) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 17 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 18 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenów 17 KDD, 

18 KDD. 

 

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDZ(L) – 2 m, 

od 16 KDD – od 1 m do 4 m, od 19 KDD – od 

2,5 m do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

16 KDD, 19 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny od 2 KDL – 4 m, 

od 22 KDD – 4 m i 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 2 KDL, 

22 KDD. 

 

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDZ(L), 2 KDL, 

od 22 KDD – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dachy dwu- lub wielospadowe; 

4) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

2 KDL, 22 KDD. 

 

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KDZ(L) – 9 m, 

od 23 KDD – od 6 m do 12 m, od 6 KDWx –  

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L), 

23 KDD, 6 KDWx. 

 

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację usług z zakresu 

obsługi komunikacji z wyjątkiem działalności 

związanej ze sprzedażą paliw do pojazdów me-

chanicznych; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 1 KDL,– 6 m, od 

23 KDD – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

23 KDD. 

 

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 1 KDL – 10 m, od  

7 KDWx – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 
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4) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

7 KDWx. 

 

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających 1 KDL – 10 m, od 7 KDx,  

7 KDWx – od 4 m do 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

7 KDx, 7 KDWx. 

 

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację warsztatu blachar-

stwa samochodowego na dz. 75/2 k.m. 39 przy 

ul. Prószkowskiej 63; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 1 KDL – od 4 m do  

8 m, od 7 KDx – od 5 m do 8,5 m, od 8 KDx –  

6 m, od 25 KDD – od 5 m do 6 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

7 KDx, 8 KDx, 25 KDD. 

 

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KDZ i teren 

zamknięty kolei – 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDZ 

poprzez ciąg pieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KDZ. 

 

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KDZ – 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 1 KDZ 

poprzez ciąg pieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KDZ; 

4) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 25 KDD – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uważa się za 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden punkt elewacji 

frontowej jest położony na obowiązującej linii 

zabudowy; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 13 ZP – 15 m, 

od 8 KDx, 25 KDD – 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 25 KDD; 

4) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki bez wymagań do-

tyczących minimalnej szerokości frontu, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek 5 arów, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KDZ – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
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3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) maksymalna wysokość budynku – 10 m, 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 8 KDWx, 

od terenu 1 KDZ zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na zasadach uzgodnionych z admini-

stratorem drogi; 

6) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

14 m – dla zabudowy bliźniaczej, z zastrzeżeniem 

lit. b, 

b) dopuszcza się mniejszą szerokość frontu 

działki pod warunkiem, że stanowić ona będzie 

dojazd o szerokości minimum 3 m do jednej dział-

ki budowlanej przy zachowaniu szerokości działki 

minimum 20 m,  

c) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 

6 arów – dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara – 

dla zabudowy bliźniaczej, 

d) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 5 KDL – 4 m,  

od 9 KDx – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 5 KDL, 

9 KDx; 

6) ochrona obiektów zabytków zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 5 KDL, 26 KDD, 

16 UN – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 5 KDL, 

26 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podtopie-

niami terenu uwarunkowanymi wysokim poziomem 

wód gruntowych, możliwość lokalizacji budynków  

i budowli pod warunkiem odpowiednich zabezpie-

czeń technicznych (drenaż, melioracje, itd.); 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 1 KDZ – 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 1 KDZ 

poprzez ciąg pieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KDZ. 

 

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) przeznaczenie maksimum 40% powierzchni 

terenu pod zabudowę; 

3) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

4) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości; 

5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych  

i garaży wolnostojących; 

6) lokalizacja parkingu przyjmując minimum 

1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 

7) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 16 KDD – 2 m, od 

1 KDW – 5 m, od 19 KDD – od 4 m do 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych do 5; 

9) obsługa komunikacyjna od terenu 16 KDD, 

19 KDD, 1 KDW. 

 

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 
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1) przeznaczenia uzupełniające usługi; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KDZ(L) – 4 m, 

od 19 KDD – od 4,4 m do 11 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) zakaz zmian geometrii dachu w istniejącym 

budynku; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L)  

i 19 KDD; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie maksimum 40% powierzchni 

terenu pod zabudowę; 

2) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych  

i garaży wolnostojących; 

4) lokalizacja parkingu przyjmując minimum 

1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 

5) warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

a) zakaz podziału działek, 

b) dopuszcza się podziały jedynie w przypadku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomościami lub powiększenie są-

siedniej nieruchomości; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 19 KDD – 12 m, 

od 9 KDp – od 3 m do 4 m, od 9 ZP – 9,5 m, od 

17 UZ/UK, 3 UZ/ZP – od 14 m do 15 m, od 2 KS 

– 22 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych do 5; 

8) obsługa komunikacyjna od terenu 19 KDD. 

 

54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) usytuowanie akcentów architektonicznych 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających terenów 4 KDL, 17 KDD,  

18 KDD – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych od 3 do 4; 

5) maksymalna wysokość budynków – 12 m; 

6) minimalna odległość między budynkami – 

dwukrotność wysokości budynku; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDL, 

17 KDD, 18 KDD. 

 

55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 4 KDL, 17 KDD 

– 8 m, od 2 KDW, 17 MN – 5 m, od 5 WS –  

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenów 17 KDD, 

2 KDW. 

 

56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) usytuowanie akcentów architektonicznych 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 14 KDD,  

15 KDD – 8 m, od południowej strony linii roz-

graniczających teren 6 MW – 15 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) minimalna odległość między budynkami  

– dwukrotność wysokości budynku; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 14 KDD, 

15 KDD. 

 

57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDL – 8 m, od 

20 KDD, 3 KDW – 10 m, od 10 KDp – 15 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) minimalna odległość między budynkami – 

dwukrotność wysokości budynku; 
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5) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDL, 

20 KDD, 3 KDW. 

 

58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KDL – 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi nieprze-

kraczające 50% powierzchni terenu i 50% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KDL – 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL. 

 

60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KDL – 2 m, od 

7 KDp – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

9) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

10) dachy dwu- lub wielospadowe; 

11) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL; 

12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KDL – 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL; 
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11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni użytkowej budynku funkcji podstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających terenu 2 KDL – od 1,5 m do 

3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL. 

 

63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) dopuszcza się przeznaczenie budynku przy 

ul. W. Biasa 40 na dz. 15 k.m. 36, na usługi 

oświaty – przedszkole; 

2) przeznaczenia uzupełniające usługi; 

3) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

4) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

5) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

6) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

7) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 2 KDL, 1 KDD,  

8 ZP – od 2,5 m do 14 m, od 22 KDD – od 2 m 

do 2,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

9) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

10) dachy dwu- lub wielospadowe; 

11) obsługa komunikacyjna od terenów 1 KDD, 

22 KDD; 

12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające usługi; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 2 KDL, 6 KDp – 

3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 17 KDD – 8 m, od 

4 KDx, 3 K, 2 KDW – 6 m, od 17 MN – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospado-

we; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDx, 

17 KDD. 

 

66. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające usługi w parte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

3) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 
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4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 1 KDD – od  

15 m do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 1 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MWU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

2) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 4 KDZ(L) – 10 m, od  

1 KDL, 24 KDD – 4 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

1 KDL, 24 KDD. 

 

68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MWU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z usługami, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

2) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 2 KDL – od 0 m do  

4 m, od 22 KDD, 6 KDp – 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenów 2 KDL, 

22 KDD; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 7 KDD – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 7 KDD. 

 

70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 UA, przeznaczonym na usługi admi-

nistracji, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące nieprzekraczające 45% powierzchni 

użytkowej budynku; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

3) lokalizacja parkingów przyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

5) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 3 KDL, 4 KDD – 

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

9) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

10) zakaz zmian geometrii dachu w istnieją-

cym budynku; 

11) obsługa komunikacyjna od terenów 3 KDL, 

4 KDD. 

 

71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 US, przeznaczonym na usługi sportu 

i rekreacji, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące nieprzekraczające 45% powierzchni 

użytkowej budynku; 
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2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 40% powierzchni działki; 

3) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 3 KDL – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 3 KDL. 

 

72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 15 KDD – 8 m, 

od 6 ZP, od południowej strony linii rozgranicza-

jącej teren 4 U – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 15 KDD. 

 

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KDL – 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenu 2 KDL; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenia uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garaży wolnostojących; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KDZ(L) – 2 m, 

od 16 KDD – od 0 m do 2 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

8) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

16 KDD; 

11) ochrona obiektów ujętych w gminnej ewi-

dencji zabytków zgodnie z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U, przeznaczonym na usługi zdrowia, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) dopuszcza się inne zasady podziału jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomościami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomości; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 4 KDZ(L) – od 6 m do 

10 m, od 24 KDD – 4 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L)  

i 24 KDD. 

 

76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

3) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 6 KDx – 4 m, 

od linii rozgraniczających zamknięte tereny kolei – 

20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 6 KDx; 

6) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 4 KDZ(L) – od 

9 m do 10 m, 24 KDD – 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenu 24 KDD; 

7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 UK, przeznaczonym na usługi kultu-

ry, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

5) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 24 KDD – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsługa komunikacyjna od terenu 24 KDD. 

 

79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 20% powierzchni działki; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 24 KDD – 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 24 KDD; 

7) ochrona obiektów zabytków zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 UK, przeznaczonym na usługi kultu-

ry, obowiązują następujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 10% powierzchni działki; 

2) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KDZ(L) – 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L). 

 

81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 UO, przeznaczonym na usługi 

oświaty, obowiązują następujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 30% powierzchni działki; 

3) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

4) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających terenów 4 KDZ(L) – 12 m, od 

19 KDD, 1 W, 9 ZP – 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

6) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

do 4; 

7) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L), 

19 KDD. 

 

82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 19 KDD, – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 19 KDD. 

 

83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 19 KDD, – 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 19 KDD. 

 

84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 UN, przeznaczonym na usługi na-

uki, obowiązują następujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa 

zamieszkania zbiorowego; 

2) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

3) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

4) wymaga się lokalizacji 2 stacji transforma-

torowych; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających terenu 5 KDL – od 4 m do 

17 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 26 KDD – od  

4 m do 14 m, od 20 MNU – 5 m, od 11 WS – od 

13,5 m do 24 m, 3 KDW – od 24 m do 25,5 m, 

od 4 KDL – od 0 m do 9,5 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

7) dopuszcza się czwartą kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym; 

8) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 

do likwidacji; 

9) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDL, 

5 KDL, 26 KDD, 3 KDW 

10) ochrona drzewostanu do zachowania 

zgodnie z § 6 pkt 6 uchwały; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 UZ/UK, przeznaczonym na usługi 

zdrowia, usługi kultury, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkania to-

warzyszące i zabudowa zamieszkania zbiorowe-

go; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

50% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 30% powierzchni działki; 

4) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną; 

5) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

6) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

7) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KDZ(L) –  

12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L); 

9) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwały. 

 

86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usługi z zakresu obsługi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KDZ(L), 25 KDD,  

14 ZP – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L), 

25 KDD; 

5) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 UK, przeznaczonym na usługi kultu-

ry, obowiązują następujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 30% powierzchni działki; 

2) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 

4) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 4 KDZ(L) –  

12 m, 4 KDL – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) lokalizacja dominant przestrzennych zgodnie 

z rysunkiem planu;  

7) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDL  

i 4 KDZ(L); 

8) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 

pkt 2 uchwały. 

 

88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usługi z zakresu obsługi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KDZ, 12 KDp, 

25 KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 25 KDD 

oraz od 1 KDZ poprzez ciąg pieszo-jezdny w li-

niach rozgraniczających ulicy 1 KDZ; 

5) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 
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1) dopuszcza się usługi z zakresu obsługi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny 1 KDZ, 25 KDD,  

12 KDp, 13 KDp – 10 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 25 KDD 

oraz 1 KDZ poprzez ciąg pieszo-jezdny w liniach 

rozgraniczających ulicę 1 KDZ; 

5) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usługi z zakresu obsługi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrożenie okresowymi podtopie-

niami terenu uwarunkowanymi wysokim poziomem 

wód gruntowych, możliwość lokalizacji budynków  

i budowli pod warunkiem odpowiednich zabezpie-

czeń technicznych (drenaż, melioracje, itd.); 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KDZ, 2 KDZ, 

14 ZP, 13 KDp – 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 25 KDD, 

od terenu 1 KDZ poprzez ciąg pieszo-jezdny  

w liniach rozgraniczających ulicę 1 KDZ, od tere-

nu 2 KDZ na zasadach uzgodnionych z zarządcą 

drogi; 

5) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 U, przeznaczonym na usługi, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usługi z zakresu obsługi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KDZ, 2 KDZ,  

3 KDZ – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 1 KDZ,  

2 KDZ, 3 KDZ, zjazdy organizowane jako prawo-

skręty na zasadach uzgodnionych z administrato-

rem drogi; 

5) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

92. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 UKS, przeznaczonym na usługi 

obsługi komunikacji, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KDZ(L), 25 KDD 

– 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDZ(L), 

25 KDD; 

4) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

93. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 UKS, przeznaczonym na usługi ob-

sługi komunikacji, obowiązują następujące ustale-

nia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KDZ, 3 KDZ – 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 3 KDZ, 

od terenu 1 KDZ zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na zasadach uzgodnionych z admini-

stratorem drogi; 

4) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

94. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 US/ZP, przeznaczonym na usługi 

sportu i rekreacji oraz zieleń urządzoną, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

2) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi 

ludności lub przedsiębiorstw, administracji; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

4) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 
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5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 ZP, 1 Z – 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenu 6 KDD. 

 

95. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 U/ZP, przeznaczonym na usługi, 

zieleń urządzoną, obowiązują następujące ustale-

nia: 

1) zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi 

ludności lub przedsiębiorstw, administracji; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 15 KDD – 8 m, 

od południowej strony linii rozgraniczających te-

ren 2 U/ZP – 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 15 KDD. 

 

96. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 UZ/ZP, przeznaczonym na usługi 

zdrowia, zieleń urządzoną, obowiązują następują-

ce ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

3) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

4) wymaga się zapewnienia dojazdu do istnie-

jącej stacji transformatorowej oraz terenu nie-

zbędnego do prawidłowego je funkcjonowania; 

5) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KDL – 20 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDL. 

 

97. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 US/ZP, przeznaczonym na usługi 

sportu i rekreacji oraz zieleń urządzoną, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 8 KDx, 25 KDD, 

11 ZP – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenów 25 KDD, 

8 KDx; 

6) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

98. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 US/ZP, przeznaczonym na usługi 

sportu i rekreacji oraz zieleń urządzoną, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50 % powierzchni działki; 

3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 25 KDD, 4 ZP – 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 25 KDD; 

6) ze względu na strefę „E” ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, określonymi 

w § 6 pkt 4 uchwały. 

 

99. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U/ZP, przeznaczonym na usługi, zieleń 

urządzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KDZ, 9 KDx – 

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 9 KDx. 

 

100. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U/ZP, przeznaczonym na usługi, zieleń 

urządzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję ZP – 50% powierzchni działki; 

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KDZ – 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu usługo-

wego znajdującego się poza granicami planu, na 

południe od terenu 7 U/ZP; zakaz obsługi bezpo-

średnio z drogi 3 KDZ. 

 

101. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo - produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia: 
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1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KDD, 1 ZP,  

9 WS, 10 WS – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nie określa się minimalnej szerokości frontu 

działki; 

4) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDD; 

5) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwały. 

 

102. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo - produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 22 KDD – 6 m,  

6 KDp – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja budynków do 4 kondygnacji 

nadziemnych; 

4) maksymalna wysokość budynku z płaskim 

dachem – 12 m od poziomu terenu do najwyższej 

krawędzi budynku; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu 22 KDD. 

 

103. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo - produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) przeznaczenie uzupełniające mieszkanie to-

warzyszące; 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy  

o linii rozgraniczających terenu 4 KDZ(L) – 8 m, 

od 1 KDL – 10 m, od linii rozgraniczających za-

mknięty teren kolei – od 10 m do 13 m, od  

23 KDD – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla przeznaczenia uzupełniającego – miesz-

kań towarzyszących odległość nieprzekraczalnej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających zamknię-

ty teren kolei – 50 m; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 

poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a także rozbudowę niewy-

kraczającą poza linię zabudowy; 

5) obsługa komunikacyjna od ulic 4 KDZ(L),  

1 KDL, 23 KDD; 

6) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zapewnienie dojazdu do terenu 2 E. 

 

104. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo - produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) z uwagi na zagrożenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, możliwość lokalizacji 

budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabezpieczeń technicznych (drenaż, meliora-

cje, itd.); 

2) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 1 KDL – 10 m, 

od linii rozgraniczających zamknięty teren kolei – 

20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługa komunikacyjna od terenu 1 KDL; 

4) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

105. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 Z, przeznaczonym na zieleń, obowią-

zują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury, ścieżek pieszych i rowerowych; 

3) dopuszcza się pozostawienie terenu w do-

tychczasowym użytkowaniu lub jego zalesienie 

pod warunkiem udostępnienia terenu pod lokali-

zację ścieżek pieszo-rowerowych i innych urzą-

dzeń rekreacyjnych; 

4) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w §8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwały. 

 

106. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZP, 2 ZP przeznaczonym na zieleń 

urządzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych; 

3) dopuszcza się lokalizację rowu otwartego. 

 

107. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 ZP, 4 ZP, przeznaczonym na zieleń 

urządzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem 

budynków gospodarczych i urządzeń towarzyszą-

cych związanych z obsługą zieleni urządzonej, 

spełniających następujące warunki: 

a) liczba kondygnacji – 1, 

b) powierzchnia zabudowy – do 25 m2 po-

szczególnych budynków, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 2% 

powierzchni działki; 

2) wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych na 

terenie 4 ZP; 

3) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 -  

10 uchwały. 
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108. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) dopuszcza się lokalizację dojazdów od tere-

nu 15 KDD do terenu 16 MN pod warunkiem 

zachowania ciągłości ścieżek pieszo-rowerowych; 

3) wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych. 

4) dopuszcza się lokalizację rowu otwartego 

lub zarurowanie istniejącego rowu. 

 

109. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 ZP, 7 ZP, 9 ZP przeznaczonym na 

zieleń urządzoną, obowiązują następujące ustale-

nia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych. 

 

110. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla te-

renów 1 E, 13 MW. 

 

111. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 

15 ZP, 16 ZP przeznaczonym na zieleń urządzo-

ną, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem 

budynków gospodarczych i urządzeń towarzyszą-

cych związanych z obsługą zieleni urządzonej, 

spełniających następujące warunki: 

a) liczba kondygnacji – 1, 

b) powierzchnia zabudowy – do 25 m2 po-

szczególnych budynków, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 2% 

powierzchni działki; 

2) dopuszcza się lokalizację rowu otwartego 

na terenie 14 ZP; 

3) dopuszcza się na terenie 11 ZP zmianę prze-

biegu rowu 1 WS, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) wyznaczenie ścieżek pieszo - rowerowych 

na terenach 11 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP. 

 

112. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 1 R, 2 R, 3 R przeznaczonym na 

uprawy polowe, łąki, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) zakaz zabudowy; 

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiek-

tów kubaturowych niemieszkalnych, związanych 

bezpośrednio z prowadzoną działalnością rolniczą 

z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie-

mieszkalnych, związanych bezpośrednio z prowa-

dzoną działalnością rolniczą, dla których wymagane 

jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na śro-

dowisko; 

4) dopuszcza się zalesienie terenów rolnych;  

5) dopuszcza się budowę dróg transportu rol-

nego; 

6) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w §8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwały. 

 

113. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS,  

6 WS, 7 WS, 8 WS, 9 WS, 10 WS, 11 WS,  

12 WS przeznaczonym na wody powierzchniowe 

śródlądowe, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zachowanie istniejących zadrzewień i za-

krzewień; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wod-

nych; 

3) dopuszcza się lokalizację mostów oraz kła-

dek pieszo-rowerowych; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 

5) dopuszcza się na terenie 11 ZP zmianę prze-

biegu rowu 1 WS, zgodnie z rysunkiem planu. 

 

114. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KS, przeznaczonym na tereny komu-

nikacji, obowiązują następujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 

powierzchni terenu; 

2) zakaz podziału na działki; 

3) maksymalna wysokość budynków – 12 m; 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren zamknięty komu-

nikacji kolejowej – 10 m, od 4 KDZ(L) – 6 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenów 4 KDZ(L); 

7) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

115. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KS, przeznaczonym na tereny komu-

nikacji, obowiązują następujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 

powierzchni terenu; 

2) zakaz podziału na działki; 

3) maksymalna wysokość budynków – 8 m; 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy – 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

6) obsługa komunikacyjna od terenu 4 KDL. 

 

116. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica zbiorcza, obowiązują następujące 

ustalenia:  
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1) szerokość w liniach rozgraniczających 30 m 

z miejscowym poszerzeniem w rejonie skrzyżo-

wania z terenem 3 KDZ, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) przyjęcie parametrów drogi 2 x 2 lub drogi 

1 x 4; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni jako 

dwustronnych szpalerów drzew; 

4) w liniach rozgraniczających teren 1 KDZ loka-

lizacja ciągu pieszo – jezdnego obsługującego zabu-

dowę mieszkaniową, usługi, aktywności gospodar-

cze na terenach 15 MNU, 16 MNU, 21 MNU, 20 U, 

21 U, 22 U; 

5) dopuszcza się zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na tereny 18 MNU, 23 U, 25 UKS na 

zasadach uzgodnionych z administratorem drogi; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

117. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica zbiorcza, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) przyjęcie parametrów drogi 2 x 2 lub drogi 

1 x 4; 

4) wymaga się wprowadzenia zieleni jako jed-

nostronnych szpalerów drzew; 

5) dopuszcza się zjazdy organizowane jako 

prawoskręty na tereny 22 U, 23 U na zasadach 

uzgodnionych z administratorem drogi; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

118. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica zbiorcza, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 35 m 

z miejscowymi poszerzeniami w rejonie skrzyżo-

wań, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) przyjęcie parametrów drogi 2 x 2 lub drogi 

1 x 4; 

4) wymaga się wprowadzenia zieleni jako jed-

nostronnych szpalerów drzew; 

5) dopuszcza się zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na tereny 23 U, 25 UKS na zasadach 

uzgodnionych z administratorem drogi 3 KDZ; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;  

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

119. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDZ(L), przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica zbiorcza, obowiązują następują-

ce ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m 

z miejscowymi poszerzeniami w rejonie skrzyżo-

wań, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) docelowo po wybudowaniu drogi zbiorczej 

1 KDZ, przyjęcie kategorii drogi lokalnej KDL; 

4) przyjęcie parametrów drogi 1 x 2; 

5) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

6) po przyjęciu kategorii drogi lokalnej KDL, 

dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

120. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica lokalna, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

121. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica lokalna, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

122. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica lokalna, obowiązują następujące 

ustalenia: 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

123. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica lokalna, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni jako 

dwustronnych szpalerów drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

124. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica lokalna, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 14 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

125. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

126. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

127. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

128. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

129. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

130. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia: 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających  

12 m, z placem do zawracania, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań minimum 5 m x 5 m; 

3) nie wymaga się placu do zawracania o wy-

miarach 20 m x 20 m pod warunkiem odpowied-

niego zakończenia drogi pożarowej na terenie  

1 US/ZP; 

4) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

5) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych. 

 

131. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

132. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

133. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulica dojazdowa, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

134. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

135. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

6) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwały. 

 

136. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych jed-

nokierunkowych ścieżek rowerowych z zastrzeże-

niem pkt 6; 

6) nie wymaga się realizacji ścieżki rowerowej, 

o której mowa w pkt 5 jeżeli zostanie ona zreali-

zowana na terenie 4 ZP. 

 

137. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację zieleni; 
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3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych; 

5) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwały. 

 

138. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 14,6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

139. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – droga dojazdowa, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się wprowadzenia zieleni – co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

140. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

141. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych. 

 

142. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

143. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

144. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni – co naj-

mniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych;  

5) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pieszo 

- rowerowych. 

 

145. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

146. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakończenie placem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

147. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

148. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pieszo 

- rowerowych, zieleni. 

 

149. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulice dojazdowe, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej ścieżki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych ścieżek rowerowych, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

150. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulica dojazdowa, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakończenie placem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się lokalizację zieleni; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

151. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDx, 6 KDx, przeznaczonym 

na ciągi pieszo – jezdne, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

152. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakończenie placem do zawracania, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

153. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

154. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  
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1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych. 

 

155. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 5,3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

156. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań 5 m x 5 m zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji ścieżki rowerowej, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

157. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDx, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) włączenie do drogi 3 KDZ na zasadach 

prawoskrętu. 

 

158. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne – droga dojazdowa, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m 

z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

159. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne – droga dojazdowa, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych pod warunkiem zapewnienia obsługi komu-

nikacyjnej dla terenów 5 MW; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury. 

 

160. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne – droga dojazdowa, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań minimum 5 m x 5 m; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych. 

 

161. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

162. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m  

z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

163. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg pieszo – jezdny, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakończenie placem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

164. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDWx, przeznaczonym na wewnętrz-

ny ciąg pieszo – jezdny, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 3 m 

– jako uzupełnienie ciągu pieszo- jezdnego znajdu-

jącego się poza planem, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

165. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDWx, przeznaczonym na wewnętrz-

ny ciągi pieszo – jezdny, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na minimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

166. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi pieszo – jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,7 m  

z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

167. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi pieszo – jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

168. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi pieszo – jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakończenie placem do zawracania, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) włączenie do drogi 1 KDZ na zasadach 

prawoskrętu. 

 

169. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi pieszo – jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających na 

odcinku dwukierunkowym – 10 m i 8 m, na od-

cinku jednokierunkowym wokół terenu 7 ZP – 

minimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych. 

 

170. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDp, 2 KDp, 3 KDp, przezna-

czonymi na ciągi piesze, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 

3) na terenie 3 KDp wymaga się realizacji jed-

nostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej; 

4) dopuszcza się tymczasowo wykorzystanie 

ciągu 2 KDp jako drogi dojazdowej do posesji 

przy ul. Słonecznej 3a, do czasu realizacji drogi  

7 KDD. 

 

171. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDp, przeznaczonym na ciąg pieszy, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się wprowadzenia ścieżki pieszo-

rowerowej; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury; 

4) w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż 

napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go napięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 

zasadami określonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 -  

10 uchwały. 

 

172. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDp, 8 KDp, przeznaczonym na ciągi 

piesze, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 
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3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną po-

przez teren 5 KDp do terenu 15 MN.  

 

173. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDp, 7 KDp, przeznaczonym na ciągi 

piesze, obowiązują następujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-

nimum 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury; 

 

174. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDp, przeznaczonym na ciągi piesze, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury. 

 

175. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 KDp, 11 KDp, przeznaczonym na 

ciągi piesze, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na minimum 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek pie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów małej archi-

tektury. 

 

176. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 KDp, 13 KDp, przeznaczonym na 

ciągi piesze, obowiązują następujące ustalenia: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się wprowadzenia ścieżek pieszo-

rowerowych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów małej architektury. 

 

177. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1 K, 2 K, 3 K, przeznaczonych 

na infrastrukturę techniczną – kanalizację, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki; 

2) dopuszcza się lokalizację zieleni i obiektów 

małej architektury; 

3) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

178. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 W, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – wodociągi, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki; 

2) dopuszcza się lokalizację zieleni i obiektów 

małej architektury. 

 

179. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość obowiązującej linii zabudowy od linii 

rozgraniczających teren 8 ZP – od 2 m do 3 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

180. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 2 E, przeznaczonych na infra-

strukturę techniczną – elektroenergetykę, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

3) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną. 

4) obsługa komunikacyjna przez teren 3 AG. 

 

181. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 3 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 23 KDD – 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

182. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 4 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 
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2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 16 KDD – od 1,4 m do 

4 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

183. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 5 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 19 KDD – 12 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

184. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6 E, 10 E, 11 E, 13 E, 14 E, 16 E prze-

znaczonymi na infrastrukturę techniczną – elektro-

energetykę, obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 

 

185. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 7 E, przeznaczonymi na infra-

strukturę techniczną – elektroenergetykę, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem przy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 

powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 10 KDD – 6 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

186. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KDL – 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

187. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 

zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 9 KDD – 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

188. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 12 E, 15 E, przeznaczonym na infra-

strukturę techniczną – elektroenergetykę, obo-

wiązują następujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

powinien formą architektoniczną nawiązywać do 

sąsiedniej zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 
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4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) odległość nieprzekraczalnej i obowiązującej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji – 10 m, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu. 

 

189. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 17 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia: 

1) zakaz podziału na działki za wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

powinien formą architektoniczną nawiązywać do 

sąsiedniej zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 

5) obsługa komunikacyjna od terenu: 5 KDL 

przez teren 29 MN. 

 

Ustalenia końcowe 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała  

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVI/380/08 

Rady Miasta Opola  

z dnia 25 września 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

 

z dnia 25 września 2008 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

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

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

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803 ), biorąc pod uwagę stanowi-

sko Prezydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, 

co następuje: 

1. Odrzuca się część uwagi dotyczącą zmiany 

szerokości (z 12 m do 8 m) planowanej drogi 

12KDD (obecnie 11KDD)*, gdyż jest ona konty-

nuacją drogi 10KDD o tych samych parametrach, 

a także ze względu na konieczność zachowania 

minimalnych parametrów dla dróg dojazdowych 

(10 m) oraz rezerwy na ciąg rowerowy i szpaler 

drzew. 

2. Odrzuca się uwagi w części dotyczącej 

sprzeciwu na brak wyjazdu z ul. Dworskiej  

i ul. Parkowej, przez maszyny i ciągniki rolnicze  

z gospodarstw rolnych na ul. Krapkowicką do pól 

uprawnych zlokalizowanych za ul. Krapkowicką 

ze względu na kategorię ulicy zbiorczej jaką ma 

ul. Krapkowicka oraz parametry 1x4 (jedna jezd-

nia x 4 pasy ruchu). 

3. Odrzuca się uwagę dotyczącą przeznacze-

nia działki na terenie 6ZP (obecnie 3ZP)* na za-

budowę budynku bliźniaczego, z uwagi na nie-

uzasadnione rozbicie kompleksu przeznaczonego 

na tereny zieleni urządzonej. 

4. Odrzuca się część uwagi dotyczącą całko-

witej likwidacji terenu zieleni urządzonej w są-

siedztwie terenu 3U/ZP (obecnie 3MNU)*, 

z uwagi na ciągłość terenów zielonych oraz na 

istniejący tam obecnie rów melioracyjny. 

5. Odrzuca się uwagi dotyczące przeznaczenia 

terenu 4MW (zabudowa wielorodzinna) na zieleń 

lub zabudowę jednorodzinną, ze względu na brak 

uwagi od właściciela działek na terenie. 

6. Odrzuca się uwagę i część uwagi dotyczą-

cej braku zgody na wyznaczenie drogi 19KDD 

(obecnie 5KDx)*, ze względu na konieczność 

skomunikowania terenu 18MN w celu umożliwie-

nia rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 

7. Odrzuca się część uwagi dotyczącej braku 

zgody na wyznaczenie drogi 18KDD (obecnie 

4KDx)* w całości po działce (61/4) właściciela,  

z uwagi na istniejącą zabudowę po przeciwnej 

stronie drogi oraz istniejące podziały geodezyjne. 

8. Odrzuca się uwagi w części dotyczącej 

przeznaczenia całości działki (80/7) na zabudowę 

jednorodzinną, na terenie 10MNU i 13ZP (obecnie 

13MNU i 10ZP)*, z uwagi na konieczność wy-

znaczenia pasa zieleni wzdłuż rowu 1WS, 2WS 

co wynika m.in. z uwzględnionego wniosku do 

planu. 

9. Odrzuca się część uwagi dotyczącej prze-

znaczenia terenu 33US/ZP (obecnie 5US/ZP)* na 

zabudowę mieszkaniową, z uwagi na konieczność 

wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji  

w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej. 

10. Odrzuca się uwagi w części dotyczącej 

przeznaczenia terenu 6MW (zabudowa wieloro-

dzinna) na tereny MN (zabudowa jednorodzinna) 

oraz przeznaczenia terenu 2U/ZP (usługi i zieleń 

urządzona) na MNU (zabudowa jednorodzinna  
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z usługami), z uwagi na konieczność wyznaczania 

nowych terenów pod zabudowę wielorodzinną  

i zieleń, a w tym przypadku są one kontynuacją 

sąsiedniego miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi  

w Opolu. 

11. Odrzuca się część uwagi dotyczącej ścię-

cia narożnika drogi 8KDD (obecnie 7KDD)*, prze-

niesienia ciągu 2KDp między posesję 5 i 7 przy 

ul. Słonecznej oraz dotyczącej docelowej zamiany 

ciągu 2KDp na drogę wewnętrzną do posesji przy 

ul. Słonecznej 3a, z uwagi na prawidłowe i wy-

godne rozwiązanie dojazdu do posesji przy  

ul. Słonecznej 3a oraz ciągu pieszego znajdujące-

go się na osi dróg 8KDD (obecnie 7KDD)*  

i 1KDWx. 

12. Odrzuca się uwagi w części dotyczącej 

całkowitego przeznaczenia na usługi działek 36/3, 

69/1, 37/6 oraz działek leżących przy drodze 

Opole-Racibórz na terenie 18ZP (obecnie 6U/ZP, 

15ZP)*, z uwagi na konieczność wyznaczenia 

pasa zieleni wzdłuż rowu 1WS, 2WS, 3WS co 

jest kontynuacją sąsiedniego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wój-

towej Wsi w Opolu. 

13. Odrzuca się uwagę dotyczącą pozosta-

wienia istniejącej ul. Żniwnej 18KDD (obecnie 

4KDx)* jako „ślepej”, z uwagi na konieczność 

dobrego skomunikowania terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

14. Odrzuca się część uwagi dotyczącej zakresu 

poszerzenia terenu 13MNU (obecnie 14MNU)* 

całkowicie kosztem terenu 15ZP (obecnie 12ZP)*,  

z uwagi na konieczność wyznaczenia pasa zieleni 

wzdłuż rowu 1WS, 2WS co wynika m.in.  

z uwzględnionego wniosku do planu. 

15. Odrzuca się część uwagi dotyczącej po-

szerzenia terenu 3AG (obecnie 4AG)* kosztem 

terenu 13ZP (obecnie 10ZP)*, z uwagi na ko-

nieczność wyznaczenia pasa zieleni wzdłuż rowu 

1WS, 2WS co wynika m.in. z uwzględnionego 

wniosku do planu. 

16. Odrzuca się część uwagi dotyczącej możli-

wości nadbudowy budynków z płaskim dachem  

i wykorzystania poddasza do celów mieszkanio-

wych na terenie 13MNU (obecnie 14MNU)*,  

z uwagi na skalę otaczającej zabudowy historycznej 

oraz odrzuca się część uwagi dotyczącej prze-

znaczenia terenu 16ZP (obecnie 13ZP)* na usługi 

sportu, z uwagi na konieczność wyznaczenia 

pasa zieleni wzdłuż rowu 1WS, 2WS co wynika 

m.in. z uwzględnionego wniosku do planu. 

17. Odrzuca się uwagi dotyczące doprowa-

dzenia do zgodności z przepisami i ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Opola w związku z: 

a) przeznaczeniem terenów w pobliżu przebie-

gającej linii wysokiego napięcia na tereny zabu-

dowy jednorodzinnej, a nie na zieleń, 

b) występowaniem wysokiego poziomu wód 

gruntowych na terenie 12MN,  

c) poszerzeniem drogi 11KDD co wydaje się 

niemożliwe – z uwagi na zgodność projektu planu 

z przepisami i studium. 

18. Odrzuca się część uwagi dotyczącej prze-

znaczenia terenu 32US/ZP (obecnie 13ZP, 17MNU, 

25KDD)* na usługi, ze względu na uwzględnienie 

uwag właścicieli działek na tym terenie 

oraz odrzuca się część uwagi dotyczącej zli-

kwidowania dwustronnego szpaleru drzew na 

ul. Krapkowickiej, gdyż szeroka ulica w obszarze 

zabudowanym nie oznacza drogi szybkiego ruchu 

dlatego drzewa nie powinny stanowić zagrożenia. 

19. Odrzuca się część uwagi dotyczącej pozo-

stawienia istniejącego wjazdu i wyjazdu w obu 

kierunkach ze stacji paliw przy ul. Prószkowskiej 

71 na terenie 24UKS (obecnie 10ZP)*, z uwagi 

na to, że o organizacji ruchu decydował będzie 

zarządca drogi. 

 
( )* - obecne oznaczenia terenów znajdujące się w nawia-

sach wynikają ze zmian numeracji i oznaczeń po uwzględnie-

niu uwag do projektu planu 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVI/380/08 

Rady Miasta Opola  

z dnia 25 września 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

 

z dnia 25 września 2008 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 

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

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

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803) oraz w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu, 

Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 

ustaleniami planu 

 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań 

infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostały określone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie Szczepanowic w Opolu. W zakresie należą-
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cym do zadań własnych gminy zapisano w planie 

następujące inwestycje infrastrukturalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu 

komunikacyjnego, obejmującego budowę dróg 

zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, ciągów pie-

szo-jezdnych, pieszo-rowerowych i ciągów pie-

szych. Całość inwestycji komunikacyjnych obej-

muje także urządzenia towarzyszące, w tym 

m.in.: chodniki, zieleń, oświetlenie, sygnalizację  

i urządzenia sterowania ruchem. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozo-

stałych systemów infrastruktury technicznej, 

obejmuje: 

- sieć wodociągową, 

- kanalizację sanitarną, 

- przepompownię ścieków sanitarnych, 

- kanalizację deszczową, 

- separator substancji ropopochodnych, 

- oświetlenie ulic i placów. 

 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-

nych przewidzianych w planie oraz związanych  

z nimi wykupami terenów, prowadzić będą wła-

ściwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa,  

w kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-

gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-

ciągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-

wie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie go-

spodarki odpadami realizowane będą zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 

oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań okre-

ślonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych 

gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Określenie terminów przystąpienia i zakoń-

czenia realizacji tych zadań, ustalone będzie we-

dług kryteriów i zasad przyjętych przy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane etapowo 

w zależności od wielkości środków przeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej określonych w planie 

 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 

się poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ra-

mach porozumień o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno - pry-

watnego, a także właścicieli nieruchomości. 

2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ust. 1 pkt 1 inwestycji w zakresie układu 

komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), który 

stanowi, że budowa lub przebudowa dróg pu-

blicznych spowodowana inwestycją niedrogową 

należy do inwestora tego przedsięwzięcia,  

a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy 

dróg określa umowa między zarządcą drogi  

a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA NR XLI/395/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

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. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 usta-

wy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz-

nych/ Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 

zm./ - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 

Powiatu Opolskiego - Rada Miejska w Ozimku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych 

Gminy Ozimek drogę wewnętrzną położoną na 

terenie wsi Krasiejów na działkach: nr 1000/148, 

1001/155, 1002/218, 1003/146, 1004/156, 

1005/172, 771/174, 773/146, 774/146, 

777/134, 779/135, 786/174, 787/158, 

793/174, 1048/205, 838/205, - km 4, stano-

wiących ulicę Pustki w Krasiejowie.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.  

 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

2 4 1 
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UCHWAŁA NR XLI/396/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

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. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 usta-

wy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz-

nych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 

zm./ - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 

Powiatu Opolskiego - Rada Miejska w Ozimku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Gmi-

ny Ozimek drogę wewnętrzną położoną w Ozimku 

na terenie działek nr 152/3 i 153/4, km 3, stano-

wiących ulicę Friedricha Karla Schinkla w Ozimku.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.  

 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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UCHWAŁA NR XLIII/322/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice  

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ust. 6 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,  

Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. 

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  

Nr 144, poz. 1175), Rada Miejska w Zdzieszowi-

cach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży 

usytuowanych: 

1) bliżej niż 50 metrów od placówek wy-

chowawczych, opiekuńczych, oświatowych, ko-

ściołów, placówek opieki społecznej, za wyjąt-

kiem już istniejących; 

2) na targowiskach. 

2. Pomiarów odległości dokonuje się najkrót-

szą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od 

głównego wejścia do placówki handlowej do 

głównego wejścia do obiektów wymienionych  

w § 1 ust. 1 pkt 1.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/48/03 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 

2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania 

na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

   Przewodnicząca Rady 

   Monika Wąsik-Kudla 
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UCHWAŁA NR XLIII/325/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.:  

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

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 

1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  

Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 

Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. 

Nr 56, poz. 458) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 

w sprawie warunków udzielania zwolnień od po-

datku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), Rada 

Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następu-

je: 
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§ 1. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania 

przedsiębiorców dokonujących w okresie obowią-

zywania uchwały nowych inwestycji (budowę 

zakładu), za wyjątkiem dużych projektów inwe-

stycyjnych, na terenie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, 

na okres 2 lat, grunty oraz budynki lub ich części 

i budowle lub ich części związane z działalnością 

gospodarczą, a będące nową inwestycją, we 

władaniu podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą, który po raz pierwszy na terenie 

gminy Zdzieszowice zrealizuje nową inwestycję, 

za wyjątkiem inwestycji przeznaczonej do działal-

ności handlowej. 

 

§ 3.1. Zwolnienie z podatku od nieruchomo-

ści, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, 

przysługuje na warunkach i zasadach określonych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierp-

nia 2008 r. w sprawie warunków udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości oraz po-

datku od środków transportowych, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, 

poz. 927) oraz zgodnie z niniejszą uchwałą. 

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest zakoń-

czenie nowej inwestycji w terminie 2 lat od dnia 

nabycia prawa do pomocy i spełnienie pozosta-

łych warunków opisanych w § 10 rozporządzenia 

Rady Ministrów wymienionych w § 3 ust. 1 

uchwały. 

3. Udzielana pomoc może być obliczana tylko 

w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki 

trwałe, które są związane z nową inwestycją, tj.: 

a) ceny nabycia prawa własności gruntów, 

b) kosztu wytworzenia budynków i budowli. 

 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 

pomocy winien przed rozpoczęciem realizacji in-

westycji dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania 

ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały wraz z wymienionymi w załączniku do-

kumentami. 

 

§ 5.1. Z pomocy nie mogą korzystać przedsię-

biorcy: 

1) posiadający zaległości w płatnościach ja-

kichkolwiek należności stanowiących dochody 

budżetu Gminy Zdzieszowice, 

2) zagrożeni w rozumieniu Komunikatu Komisji 

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy pań-

stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo-

nych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z dnia  

1 października 2004 r., s. 2). 

§ 6. Nieruchomość będąca przedmiotem zwol-

nienia od podatku od nieruchomości na podstawie 

niniejszej uchwały, w przypadku jej zbycia lub 

zaprzestania prowadzenia na niej działalności 

gospodarczej, nie może powtórnie korzystać ze 

zwolnienia. 

 

§ 7.1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnie-

nia na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany 

jest do: 

1) samodzielnego monitorowania warunków ko-

rzystania ze zwolnienia, a w przypadku ich utraty 

obowiązany jest do pisemnego powiadomienia or-

ganu podatkowego w terminie 14 dni od dnia po-

wstania okoliczności powodujących tę utratę; 

2) przedkładania organowi podatkowemu,  

w terminie co 6 miesięcy, pisemnej informacji  

o stanie realizacji nowej inwestycji; 

3) do dnia 15 stycznia każdego roku podatko-

wego oraz na każde wezwanie organu podatko-

wego winien złożyć informację o otrzymanej po-

mocy publicznej uzyskanej przez niego w ciągu 

ostatnich 3 lat budżetowych. 

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale zastosowanie mają przepisy rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.  

w sprawie warunków udzielania zwolnień od po-

datku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927). 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 

31 grudnia 2013 r. 

 

   Przewodnicząca Rady 

   Monika Wasik-Kudla 
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                         Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLIII/325/09 

                             Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

                             z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

…......................................................                               Zdzieszowice, dn. …......................... r. 

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

…............................................................ 

(adres zamieszkania/ siedziby przedsiębiorcy) 

 

Burmistrz Zdzieszowic 

ul. Bolesława Chrobrego 34 

47-330 Zdzieszowice 

 

 

   Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach 

określonych uchwałą Nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,   

w związku z zamiarem realizacji nowej inwestycji. 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

 

    Nazwisko i imię lub nazwa: …................................................................................................... 

    Adres zamieszkania lub siedziby: …........................................................................................... 

    NIP: ….........................  REGON: ….................... Identyfikator terytorialny gminy:....................... 

    Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności: ................................................ 

…............................................................................................................................ .....................

...................….......................................................................................................... ....................

......................................…........................................................................ ...................................

...................................................................................................................................... 

   Wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć właściwy): mikroprzedsiębiorca/przedsiębiorca mały/przedsiębiorca 

średni/inny przedsiębiorca. 

    Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy …............................................................ 

    Telefon kontaktowy …............................................................................................................ 

2.  Informacje o nowej inwestycji: 

  Dane geodezyjne gruntów, na których będzie realizowana nowa inwestycja: …................................ 

….............................................................................................................................................. 

  Planowana data rozpoczęcia nowej inwestycji: ….......................................................................... 

  Planowana data zakończenia inwestycji: …................................................................................... 

  Planowany koszt inwestycji w środki trwałe (grunty, budynki, budowle).......................................... 

3. Przedsiębiorca wskazany w pkt 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego  

o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do 

dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia-na wezwanie organu 

podatkowego. 
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4. Do wniosku przedsiębiorca załącza: 

1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej. 

2. zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków 

własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania (druk nr 1) 

3. zobowiązanie do utrzymania inwestycji na terenie gminy Zdzieszowice przez okres co najmniej 5 lat,  

a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji (druk nr 2) 

4. informację o otrzymanej pomocy de minimis oraz innej pomocy publicznej otrzymanej na realizację tej 

inwestycji (druk nr 3) 

5.  oświadczenie przedsiębiorcy, iż nie jest przedsiębiorcą zagrożonym (druk nr 4) 

 

 

 

 

       …........................................................... 

            (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

                     DRUK nr 1 

 

…......................................................                               Zdzieszowice, dn. …......................... r. 

       (pieczęć firmowa przedsiębiorcy) 

 

 

             Burmistrz Zdzieszowic 

            ul. Bolesława Chrobrego 34 

            47-330 Zdzieszowice 

 

 

   Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub 

pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane  

w związku ze wsparciem ze środków publicznych. 

 

 

 

                                                                                                      

…........................................................... 

           (pieczęć i podpis osoby reprezentującej) 
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                                          DRUK nr 2 

 

…......................................................                               Zdzieszowice, dn. ….................... ..... r. 

     (pieczęć firmowa przedsiębiorcy) 

 

 

 

             Burmistrz Zdzieszowic 

            ul. Bolesława Chrobrego 34 

            47-330 Zdzieszowice 

 

 

   Niniejszym zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 3/5* lat od dnia 

zakończenia realizacji inwestycji. 

 

 

 

            .............................................................. 

           (pieczęć i podpis osoby reprezentującej) 

 

* skreślić niewłaściwe (3 lata w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; 

                                 5 lat w przypadku innych przedsiębiorców) 

  

 

                                             DRUK nr 3 

 

…......................................................                               Zdzieszowice, dn. …......................... r. 

    (pieczęć firmowa przedsiębiorcy) 

 

 

 

             Burmistrz Zdzieszowic 

            ul. Bolesława Chrobrego 34 

            47-330 Zdzieszowice 

 

Informacja zbiorcza o otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis  

w okresie 3 lat budżetowych. 

 

lp. organ udzielający dzień udzielenia kwota pomocy forma pomocy 

W  PLN W EURO 

      

      

      

      

RAZEM             X 

 

 

                             …........................................................... 

               (pieczęć i podpis osoby reprezentującej) 
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                                                                                                     DRUK nr 4 

 

…......................................................                               Zdzieszowice, dn. …......................... r. 

        (pieczęć firmowa przedsiębiorcy) 

 

 

 

             Burmistrz Zdzieszowic 

            ul. Bolesława Chrobrego 34 

            47-330 Zdzieszowice 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Niniejszym oświadczam, iż nie znajduję się w trudnej sytuacji tj. nie spełniam kryteriów określonych  

w pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004) 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

…........................................................... 

                               (pieczęć i podpis osoby reprezentującej) 
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POROZUMIENIE NR 11/2010 

 

zawarte w dniu 29 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.   

 

pomiędzy 

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim  

a  

Zarządem Powiatu Prudnickiego reprezento-

wanym przez: 

1. Starostę Prudnickiego Radosława Roszkow-

skiego 

2. Wicestarostę Józefa Skibę 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 

206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku  

z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 

ze zmianami) oraz na podstawie uchwały  

Nr XL/269/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 

28 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej strony zawierają porozu-

mienie następującej treści:  

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd 

Powiatu Prudnickiego przyjmuje do wykonania 

niżej wymienione zadania:  

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy 

powiatowej komisji lekarskiej; 

2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej 

środków rekompensujących zarobki utracone 

przez lekarzy i średni personel medyczny obsługu-

jących powiatową komisję lekarską; 

3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów 

opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycho-

logów) na przeprowadzanie badań specjalistycz-
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nych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej;  

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań 

specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgod-

nie z cennikiem usług medycznych, obowiązują-

cym w placówce opieki zdrowotnej, do którego 

osoba została skierowana.  

 

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych  

w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się  

z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową 

w kwocie 19 500 zł (dział 750 – administracja 

publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojsko-

wa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z bu-

dżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organa-

mi administracji rządowej). Dotacja celowa zosta-

nie przekazana w trzech równych transzach, ko-

lejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 mar-

ca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r. 

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymienio-

na w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych 

z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 i 4 

organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe 

środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosz-

tów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga 

uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia 

zmieniającego niniejsze porozumienie.  

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wyko-

rzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych, na rachu-

nek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 

0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodo-

wym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem 

„zwrot dotacji ...” (podać przyczynę oraz wska-

zać dział, rozdział i paragraf zwracanych środ-

ków).  

4. W przypadku wykorzystania na realizację 

zadania tylko części przekazanej dotacji, część 

niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r.  

na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego  

nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 pro-

wadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okrę-

gowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej 

dotacji dz. 750 rozdz. 75045 §2120”.  

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie 

określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.  

 

§ 3. Zarząd Powiatu Prudnickiego zobowiązuje 

się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej środków otrzymanych z dotacji pod-

miotowej oraz wydatków dokonywanych z tych 

ewidencji.  

 

§ 4.1. Zarząd Powiatu Prudnickiego zobowią-

zuje się do składania Dyrektorowi Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskie-

go Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych spra-

wozdań z wykorzystania dotacji celowej, przeka-

zanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania 

określone w § 1 pkt. 1, 2 i 4, w nieprzekraczal-

nym terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i ra-

chunków oraz innych dokumentów potwierdzają-

cych zasadność poniesionych wydatków, po-

twierdzonych za zgodność z oryginałem.  

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzy-

manej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-

skich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozli-

czenia stanowią faktury i rachunki oraz inne do-

kumenty potwierdzające zasadność poniesionych 

wydatków.  

 

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawi-

dłowej realizacji zadań objętych porozumieniem  

w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szcze-

gólności: 

1) organizuje i przeprowadza kontrole, 

2) przygotowuje zalecenia pokontrolne, 

3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji po-

wierzonych zadań.  

2. Zarząd Powiatu Prudnickiego zobowiązuje 

się do zapewnienia warunków umożliwiających 

przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych 

porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzy-

manych wytycznych i zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 6. Zarząd Powiatu Prudnickiego odpowiada 

za – zgodną z obowiązującym prawem – realiza-

cję wymienionych w porozumieniu zadań.  

  

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą 

realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości 

dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.  

3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 

formy pisemnej i może być dokonane na wniosek 

Zarządu Powiatu Prudnickiego lub przez Wojewo-

dę Opolskiego. 
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§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jed-

nobrzmiących egzemplarzach. 

  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

 Zarząd Powiatu  

 

Starosta   Wojewoda Opolski 

Radosław Roszkowski Ryszard Wilczyński 

 

Wicestarosta 

Józef Skiba 
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UCHWAŁA NR 3/6/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku  

z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(tekst jedn.- Dz U z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz U nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz U nr 113, 

poz. 984; zm. z 2003 r. Dz U nr 149, poz. 1454;  

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 

114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 

Dz U nr 157, poz. 1241) oraz art. 79 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz U nr 142, poz. 1592;  

z 2002 r. Dz U nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,  

nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 

1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz U nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Dz U nr 102, poz. 1055,  

nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Dz U nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Dz U nr 180, poz. 1111, nr 223, 

poz. 1458; z 2009 Dz U nr 92, poz. 753) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka 

nieważność pkt 4 ppkt 2 „Sprawozdania z wykona-

nia prac lub robót (zadania)” - załącznik nr 1 do 

„Umowy o przekazanie środków publicznych  

w formie dotacji celowej” stanowiącej załącznik  

nr 2 do uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków w zakresie 

„Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte 

w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, 

a także że znana mi jest odpowiedzialność karna  

z art. 233 Kodeksu Karnego” z powodu naruszenia 

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz U nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz U nr 157, poz. 1240).  

Uzasadnienie  

 

W dniu 30 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 

21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad  

i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Po-

wiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, w której treści 

na podstawie § 12 ust. 1 sytuowano załącznik  

nr 2 „Umowa o przekazanie środków publicznych  

w formie dotacji celowej”. Integralną częścią 

umowy jest załącznik nr 1 „Sprawozdanie z wy-

konania prac lub robót (zadania)”, w którym 

określając jego brzmienie w części końcowej  

(pkt 4 ppkt 2) zawarto formułę „Niniejszym 

oświadczam, że wszystkie dane ujęte w spra-

wozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym,  

a także że znana mi jest odpowiedzialność karna 

z art. 233 Kodeksu Karnego”.  

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Po-

wiatu prawidłowo zawiadomionego nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, 

co następuje:  

Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postę-

powania uchwała lub zarządzenie narusza prawo 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem  

w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przy-

jąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nie-

ważnością uchwały organów jednostek samorzą-

du terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: 

przepisów wyznaczających kompetencje do po-

dejmowania uchwał, podstawy prawnej podej-
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mowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, 

przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą 

ich wykładnię – oraz przepisów regulujących pro-

cedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA  

z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97).  

Stosownie do brzmienia art. 12 pkt 11 ustawy 

o samorządzie powiatowym, do wyłącznej wła-

ściwości rady powiatu należy podejmowanie 

uchwał w innych sprawach zastrzeżonych usta-

wami do kompetencji rady powiatu. W powoła-

nych ramach ustrojowych sytuować należy dys-

pozycję art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którą „or-

gan stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 

województwa ustala zasady udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane”, o których mowa w cyt. przepisie 

prawa. Jak wynika z brzmienia przywołanych 

przepisów zakres stosunków normowanych 

przedmiotową uchwałą mającą status aktu prawa 

miejscowego (tj. źródła powszechnie obowiązują-

cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze 

działania organów, które je ustanowiły) Rada Po-

wiatu Opolskiego może kształtować wyłącznie na 

podstawie i w granicach przepisów prawa, zatem 

zawarte w treści „Sprawozdania z wykonania 

prac lub robót (zadania)” sformułowanie „niniej-

szym oświadczam, że wszystkie dane ujęte  

w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycz-

nym, a także że znana mi jest odpowiedzialność 

karna z art. 233 Kodeksu Karnego” wykracza 

poza zakres kompetencji organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do kształto-

wania zakresu przedmiotowego uchwały w spra-

wie zasad udzielania dotacji na prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, 

że art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąże odpowie-

dzialność z zeznaniem składanym w „postępowa-

niu sądowym lub innym postępowaniu prowa-

dzonym na podstawie ustawy”, tymczasem wła-

ściwe czynności w zakresie rozliczenia dotacji nie 

są czynnościami dokonywanymi „na podstawie 

ustawy”, ale na podstawie przedmiotowej uchwa-

ły.  

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż w norma-

tywnym zakresie przedmiotu ustalenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie i roboty budowlane z art. 81 ust. 1 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami, a więc reguł technicznych przekazania  

i rozliczenia dotacji - brak jest prawnych podstaw 

do określania aktem prawa miejscowego obo-

wiązków pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od 

daty jej doręczenia.  

 

Przewodniczący Kolegium 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz 
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