
Uchwała NR XIV/88/07 
Rady Miejskiej w Le śnicy 

z dnia  29 pa ździernika 2007r. 
 

w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego 
sołectwa RASZOWA 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 159:  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116 poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 
2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), a także w wykonaniu  
Uchwały Nr XL/234/06 Rady Miejskiej w Leśnicy  z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA 
 

Rada Miejska w Le śnicy, po stwierdzeniu zgodno ści  projektu zmiany planu ze studium 
uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica,   

uchwala  co nast ępuje: 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Uchwala się zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/213/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r.,   
zwaną w dalszej części uchwały zmianą planu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar zabudowany wsi z przyległymi terenami rolnymi. 
3. Przebieg granic obszaru objętego zmianą planu określa rysunek,  zwany w  dalszej treści uchwały 

rysunkiem zmiany  planu.  
4. Zakres zmiany planu obejmuje: 

1) zmianę: 
a) przeznaczenia części terenów rolnych, oznaczonych symbolem 1.RP/RZ1, 4.RP/RZ1, 

5.RP/RZ1, 12.RP/RZ1, 13.RP/RZ1, 15.RP/RZ1, 16.RP/RZ1, 17.RP/RZ1, 19.RP/RZ1, 
34.RP/RZ1, 35.RP/RZ, 36.RP/RZ1, 1-5.RO, 1.MR/RO na: 
– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN2 i MN3,  
– teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 

MNp, 
– teren zabudowy rzemieślniczej, oznaczony symbolem MP,  
– teren zabudowy usługowej centrum usługowego wsi, oznaczony symbolem UC,  
– teren składów i magazynów, oznaczony symbolem PS,  
– teren urządzeń komunikacji samochodowej, oznaczony symbolem KS,  
– teren dróg-ulic klasy lokalnej, oznaczony symbolem KDL, 
– teren ogrodów i sadów, oznaczony symbolem RO. 

b) przeznaczenia terenu projektowanej zabudowy: 
– mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 6.MN1, oraz zabudowy 

zagrodowej, oznaczonego symbolem 4.MR, położonych w granicach lokalnego 
korytarza ekologicznego Potoku Cedruń na teren użytków zielonych, oznaczony w 
zmianie planu symbolem RZ1, oraz teren ogrodów i sadów, oznaczony symbolem 
RO,  

– mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 12.MN2, na teren zieleni 
urządzonej,  oznaczony w zmianie planu symbolem ZS,  

c) układu komunikacyjnego w granicach projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonego symbolami 2-14.MN2,  położonego pomiędzy ul. Dworcową 
i Słowackiego,  w zmianie planu oznaczonego symbolem MNp,  

d) oznaczeń (symboli) terenów objętych zmianą planu,  
e) zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy na całym obszarze objętym zmianą 

planu,  



f) zasad rozwoju systemów komunikacji,      
g) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej,  
h) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  
i) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
j) zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości,  

2) uzupełnienie ustaleń w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami odrębnymi, w 
szczególności z zakresu planowania przestrzennego,  

3) zmianę rysunku planu  na  rysunek zmiany planu wykonany na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1 : 1000,  

5. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1, zawarte są: 
1) w  treści niniejszej uchwały,  
2) na rysunku zmiany planu, stanowiącym integralną część i załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

6.   Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 
1) załącznik nr 2 -  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Leśnicy o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, 
2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Leśnicy o sposobie realizacji  zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.  

 
§ 2 

1. Przedmiotem zmiany planu są tereny o określonym przeznaczeniu oraz warunkach zabudowy i 
zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone 
symbolami: 
1) MN - zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym: 

             a) istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2 i MN3 (§6 i §7),  
             b) projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MNp  (§8), 

2) MZ – zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej (§ 9), 
3) MU - zabudowy mieszkaniowo-usługowej (§10),  
4) MP - zabudowy rzemieślniczej (§11)  
5) UC – zabudowy usługowej centrum usługowego wsi (§12), 
6) U – zabudowy usługowej (§13), 
7) UP - usług publicznych  w tym: 

a) UPo - oświaty i wychowania (§14),   
b) UPk - kultu religijnego (§15), 

8) US - sportu i rekreacji  (§16),  
9) R – rolnicze  (§17 i §18) 
10) RZ – użytków zielonych (§19 i §20), 
11) RO - ogrodów i sadów  (§21), 
12) RM - zabudowy zagrodowej  (§22),   
13) RP – produkcji rolniczej (§23),  
14) PS - składów i magazynów (§24),   
15) ZL - lasów (§25 i §26),  
16) ZN – zieleni, objęte projektowanymi formami ochrony przyrody  (§27),  
17) ZP - zieleni parkowej (§28),  
18) ZS – zieleni urządzonej  (§29). 
19) ZC – cmentarzy (§30 i  §31),  
20) ZI – zieleni izolacyjnej (§32), 
21) KP – placów publicznych (§33), 
22) KS – urządzeń komunikacji samochodowej (§34), 
23) WS - wód powierzchniowych (§35),  
24) E - urządzeń elektroenergetycznych (§36), 
25) W – urządzeń gospodarki wodnej (§37), 
26) K – urządzeń  kanalizacyjnych (§38), 
27) rezerwy terenu pod rozwój (§39): 

a) zabudowy mieszkaniowej R(MN),  
b) usług sportu i rekreacji R(US),   
c) systemu komunikacji drogowej R(KDG), R(KDL) i R(KDW) 

28) KK- komunikacji kolejowej (§40),    
29) KD  - dróg-ulic publicznych, w tym : 

a) dróg-ulic głównych  - KDG (§41),    



b) dróg-ulic lokalnych   - KDL (§42), 
c) dróg-ulic dojazdowych -  KDD (§43),  

30) KDW – dróg-ulic wewnętrznych (§44), 
31) KDP- publicznych  ulic pieszych  (§45). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz 
warunków ich zabudowy i zagospodarowania z uwzględnieniem zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, a także ustalenia w zakresie:  
1) zasad modernizacji i rozwoju  systemów komunikacji oraz wyposażenia terenów w miejsca 

postojowe (§ 46 i §47),  
2) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (§48),  
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§49 ),  
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  (§50-53), 
5) zasad kształtowania przestrzeni publicznych (§54), 
6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

(§55),  
7) zasad i warunków scalania oraz  podziału nieruchomości  (§56), 
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

(§57),  
9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 

wartości nieruchomości (§ 58). 
3. W niniejszej uchwale nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, ponieważ takie tereny i obiekty nie 
występują.  

4. Przy zagospodarowaniu terenów o różnym przeznaczeniu oprócz ustaleń, o których mowa w  ust. 
1 i ust. 2 obowiązują także przepisy odrębne, zawierające inne  ograniczenia lub zasady 
dysponowania  terenami,  czy  też zawierające inne ograniczenia odnośnie prowadzenia 
określonych rodzajów działalności przez  władających lub  dysponujących  gruntami. 

 
§ 3 

1. Na terenach,  o których mowa w §2 ust. 1, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi  można 
lokalizować: 
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi 

oraz dokonywać odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu 
użytkowania istniejących obiektów budowlanych lub ich części, a także wykonywać inne 
roboty budowlane zgodnie z przeznaczeniem terenu, określonym w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały,   

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, związane z obsługą obiektów, o których mowa w 
ust. 1, i terenów, o których mowa w §2 ust. 1, a także dokonywać  rozbudowy, przebudowy 
oraz remontu urządzeń i sieci istniejących,    

3) zieleń towarzyszącą.  
2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – wyznaczonych ściśle, nie podlega zmianom, z wyłączeniem zmiany 
dokonanej w trybie wymaganym przepisami odrębnymi. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii 
rozgraniczających wyznaczonych orientacyjnie, wynikającą z istniejących i nowych podziałów 
geodezyjnych lub występujących potrzeb,  w przypadku: 
1) dostosowania jej przebiegu do istniejącego przebiegu granic geodezyjnych podziałów 

własnościowych,  
2) dokonania zmiany przebiegu granicy geodezyjnej działki, wzdłuż której wyznaczono linię 

rozgraniczającą,  w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa drogowego drogi publicznej lub 
wewnętrznej, powiększenia działki/nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy 
nieruchomościami,  

3) wyłączenia jednej działki/nieruchomości, przyległej do linii rozgraniczającej wyznaczonej 
orientacyjnie,  z granic terenu o ustalonym przeznaczeniu i włączenia jej do granic przyległego 
terenu o innym przeznaczeniu, ustalonym niniejszą uchwałą.  

 
§ 4 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu, zawartymi na rysunku zmiany planu,  są  następujące 
oznaczenia graficzne:  
1) granica obszaru objętego zmianą planu,  
2) granica terenów zamkniętych,  



3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania – wyznaczone ściśle oraz  wyznaczone orientacyjnie,  

4) symbole literowe i literowo-liczbowe, określające  przeznaczenie terenów  i różne zasady 
zagospodarowania,  

5) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne,  
6) granice wewnętrznych podziałów własnościowych - obowiązujące na terenie MNp, na 

pozostałych terenach postulowane, 
7) obowiązujący sposób sytuowania głównej kalenicy dachu, 
8) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków,  
9) obiekty  zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 
10) obiekty wykazujące cechy zabytkowe, 
11) stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiej służby ochrony zabytków,  
12) chronione elementy tradycji lokalnej,  
13) pojedyncze drzewa i grupy drzew objęte ochroną,  
14) potencjalny zasięg uciążliwego oddziaływania terenów kolejowych. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu, mają charakter 
informacyjny, przy czym w uchwale wprowadza się ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dla 
strefy ochrony sanitarnej cmentarza oraz wymaganych odległości od linii elektroenergetycznych 
15kV. 
 

§ 5 
1.    Użyte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj ą:  

1) przepisy odr ębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie i Normy 
Branżowe oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa 
opolskiego, 

2) teren – część obszaru objętego zmianą planu, o określonym przeznaczeniu oraz warunkach 
zabudowy i zagospodarowania, wydzielony liniami rozgraniczającymi,  

3) wska źnik zabudowy - wskaźnik wyrażający procentowy udział powierzchni zabudowy 
budynków, wiat i zadaszeń, szklarni i oranżerii w powierzchni działki 
budowlanej/nieruchomości, lub też jej części położonej w liniach rozgraniczających terenu o 
określonym rodzaju  przeznaczenia,  

4) powierzchnia biologicznie czynna  – wskaźnik wyrażający procentowy udział powierzchni 
terenu biologicznie czynnej, w powierzchni działki budowlanej/nieruchomości, lub też jej 
części, położonej w liniach rozgraniczających terenu o określonym rodzaju przeznaczenia,  

5) linia zabudowy obowi ązująca – linia wyznaczająca wymaganą odległość usytuowania 
budynków, ustalonych w uchwale, mierzoną od linii rozgraniczającej drogi/ulicy, określonej 
rysunkiem zmiany planu, do zasadniczej ściany budynku lub jej najbliższego punktu, przy 
czym: 
a) na linii zabudowy należy sytuować min 60%  długości elewacji frontowej budynku,  
b) linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych budynków, wiat 

i zadaszeń, jeśli  przepisy szczegółowe niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,  
6) linia zabudowy  nieprzekraczalna  – linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi/ulicy, określonej rysunkiem zmiany planu, lub linii 
rozgraniczającej tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, mierzona do zasadniczej ściany 
budynku,  

7) działalno ść uci ążliwa   - działalność gospodarcza nie powodująca przekroczenia standardów 
jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny, zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

8) działalno ść o ograniczonej uci ążliwo ści – działalność gospodarcza nie powodująca 
przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami 
terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, z całkowitym wykluczeniem: 
a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi,  
b) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, jeżeli z raportu wynika, że 
przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na tereny zabudowy chronionej, 



9) działalno ść nieuci ążliwa - działalność gospodarcza nie powodująca przekroczenia 
standardów jakości środowiska  i wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny, z całkowitym wykluczeniem: 
a)   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
b) działalności wymagających obsługi transportowej pojazdami o dopuszczalnej  masie 

całkowitej równej i większej niż  3,5t,     
10) działalno ść nie zakłócaj ąca funkcji mieszkaniowej –  należy przez to rozumieć działalność 

nieuciążliwą  oraz  nie wymagającą: 
a) budowy budowli, instalacji lub urządzeń, mogących wpłynąć niekorzystnie na estetykę 

terenu, takich jak  place składowe,  wolnostojące konstrukcje,  silosy, wolnostojące maszty 
antenowe i urządzenia techniczne,  

b)  obsługi transportowej pojazdami o dopuszczalnej  masie całkowitej równej i większej niż  
2,5t,     

b) budowy miejsc postojowych dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej i 
większej niż 2,5t lub miejsc postojowych dla samochodów w ilości większej niż 5m.p.,  

11) usługi publiczne  – usługi powszechnie dostępne dla ludności, wykonywane przez władze 
rządowe lub samorządowe w ramach zadań własnych,  świadczone w zakresie administracji 
publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa ludzi i mienia, edukacji i wychowania, 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki socjalnej, kultury, sportu i rekreacji, 
zamieszkania zbiorowego (takie jak dom dziecka, dom mieszkalny dla ludzi starszych, 
schronisko dla nieletnich, internat, dom dla bezdomnych),  a także działalność organizacji 
społecznych i politycznych oraz obsługa pocztowa i telekomunikacyjna, 

12) usługi komercyjne – usługi wykonywane przez podmioty gospodarcze, prowadzące 
działalność gospodarczą na własny rachunek w celach zarobkowych, świadczone w zakresie 
administracji, edukacji i wychowania, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego (z wyłączeniem 
sprzedaży pojazdów i motocykli, sprzętu budowlanego i rolniczego lub ich części), 
gastronomii, kultury i rozrywki (z wyłączeniem dyskoteki), wystawiennictwa, sportu i rekreacji, 
turystyki (z wyłączeniem domków kempingowych i domów wypoczynkowych), bankowości i 
finansów, łączności,  ubezpieczeń, mieszkalnictwa zbiorowego (takie jak hotel, motel, 
gospoda, pensjonat i dom wycieczkowy),  a także inne o podobnym profilu, w tym także 
obsługa socjalna podmiotów gospodarczych, 

13) usługi techniczne – usługi wykonywane w zakładach rzemieślniczych usługowych w zakresie 
remontów, napraw, konserwacji i obsługi sprzętu budowlanego, rolniczego, pojazdów 
samochodowych i turystycznych oraz motocykli takie jak usługi mechaniczne, blacharskie, 
lakiernicze, wulkanizacyjne i wymiany ogumienia, elektrotechniczne i elektroniczne, wymiany 
części i akcesoriów itp., oraz pomoc drogowa i wykonywanie przeglądów technicznych, a 
także handel detaliczny pojazdami samochodowymi lub ich częściami oraz wynajem 
samochodów,  z wyłączeniem stacji paliw, 

14) usługi rzemie ślnicze – usługi wykonywane w zakładach rzemieślniczych produkcyjnych i 
usługowych w zakresie stolarstwa, wykończania mebli, jubilerstwa i sztucznej biżuterii, 
zabawkarstwa, perukarstwa, ślusarstwa, kamieniarstwa, piekarnictwa, cukiernictwa oraz 
zakłady świadczące usługi budowlane i inne o podobnym profilu, a także drobna produkcja 
innych wyrobów i rozmaitych artykułów jak np. świec, sztucznych kwiatów, mioteł i szczotek, 
kopert, instrumentów muzycznych, części i akcesoriów  artykułów i sprzętu, prowadzona w 
zakładach zatrudniających nie więcej niż 10 osób,  

15) usługi bytowe – usługi nie powodujące uciążliwości wynikających z ruchu samochodów  w 
porze nocnej (22oo-6oo), świadczone dla lokalnej społeczności, takie jak usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, optyczne, pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie,  internetowe, 
wykonywania nadruków, dorabiania kluczy, wykonywania pieczątek, wypożyczania sprzętu 
oraz inne, o podobnym charakterze, a także usługi:  
a)  w zakresie napraw artykułów użytku osobistego i domowego jak np. naprawa i przeróbki 

odzieży oraz obuwia, naprawa i renowacja mebli, wyrobów artystycznych, instrumentów, 
zegarków, biżuterii, sprzętu AGD i RTV, sprzętu oświetleniowego, rowerów i sprzętu 
sportowego oraz naprawa innych wyrobów użytku codziennego,  

b) remontowe, wykończeniowe i konserwacyjne budynków mieszkalnych i mieszkań, 
świadczone indywidualnie przez jednoosobowe podmioty gospodarcze u klienta, w 
zakresie tynkowania, malowania, tapetowania, układania płytek, parkietów i wykładzin 
podłóg i ścian, szklenia, cyklinowania, instalacji i dekoracji wewnętrznych itp. oraz innych 
robót porządkowych i naprawczych,  

c)   zakładania i pielęgnacji ogrodów i trawników,   



16) usługi pozostałe – usługi świadczone indywidualnie przez jednoosobowe podmioty 
gospodarcze obejmujące usługi lekarskie, projektowe, geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-
księgowe, doradcze, detektywistyczne, związane z tłumaczeniami, sekretarskie, obsługi 
finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi turystycznej  itp., prowadzone tylko i wyłącznie w 
lokalu użytkowym lub w pomieszczeniach budynku mieszkalnego, usytuowanych na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej lub podziemnej budynku, na powierzchni nie przekraczającej 50%  
powierzchni tej kondygnacji, lub nie przekraczającej 50% powierzchni części budynku 
użytkowanej jako mieszkanie przez prowadzącego działalność,  

17) usługi agroturystyczne  – to działalność usługowo-turystyczna prowadzona przez rolników na 
terenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, wolna od podatku dochodowego od osób 
fizycznych,  

18) budowle rolnicze uci ążliwe dla zabudowy  – to płyty gnojowe,   zbiorniki na  płynne odchody 
zwierzęce,  silosy na kiszonki,  komory fermentacyjne,  biogazownie oraz myjnie płytowe dla 
pojazdów i urządzeń rolniczych. 

19) działka s ąsiednia –  to działka budowlana, dostępna z tej samej drogi i przylegająca 
bezpośrednio do granicy działki, na której będzie lokalizowana zabudowa, 

20) dach o połaciach symetrycznych – należy przez to rozumieć dach wielospadowy,  
dwuspadowy i dwuspadowy z naczółkami, założony na  zasadniczej bryle budynku, o 
jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej 
kalenicy, a także dach mansardowy, dla którego kąt nachylenia połaci dachowych zawarty 
pomiędzy płaszczyzną poziomą, przechodzącą przez murłaty, a płaszczyznami  
przechodzącymi przez krawędź głównej kalenicy dachu i te same murłaty, określają ustalenia 
planu,  

21) elewacja frontowa  – elewacja położona od strony frontu działki,  
22) zieleń towarzysz ąca – zieleń ozdobna, rekreacyjna i izolacyjna, 
23) m.p.  – to miejsce postojowe dla samochodów osobowych.  

2.    Użyte w  zmianie planu wyrażenia: 
1) działka budowlana, dostęp do drogi publicznej, powierzchnia sprzedaży, front działki  – 

definiują przepisy odrębne z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,   
2) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy – definiują przepisy w zakresie tworzenia i działania 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
3) obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, roboty budowlane, 

przebudowa, urządzenia budowlane, tymczasowy obiekt budowlany, obiekty nie wymagające   
pozwolenia na budowę – definiują przepisy odrębne z zakresu prawa budowlanego,  

4) budynek użyteczności publicznej,  budynek zamieszkania zbiorowego, budynek gospodarczy , 
mieszkanie, poziom terenu, kondygnacja nadziemna, powierzchnia terenu biologicznie czynna 
– definiują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

5) powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa – definiują przepisy Normy Polskiej,  
6) pas drogowy, droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna – definiują przepisy odrębne o 

drogach publicznych oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie,  

7) instalacja, kompensacja przyrodnicza, dostępne techniki, standard jakości środowiska i 
standardy emisyjne  – definiują przepisy z zakresu ochrony środowiska, 

3.   Wyrażenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się według stanu prawnego obowiązującego w 
dniu uchwalenia zmiany planu. 

 
 
 

DZIAŁ II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów  
oraz warunki  ich zabudowy i zagospodarowania 

 
§ 6 

1. MN1 i MN2 – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorod zinnej , z przeznaczeniem 
podstawowym pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub bliźniaczą, z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację: 



             a)   istniejącej zabudowy zagrodowej, 
             b)   wielorodzinnych budynków mieszkalnych o nie więcej niż 4 mieszkaniach, na działkach   
                   dostępnych z drogi KDG, 
             c)   usług komercyjnych na działkach dostępnych z drogi KDG, 
             d)   usług bytowych oraz usług pozostałych,  

2)   zakaz lokalizacji: 
a) usług handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 200m2,  
b) obsady zwierząt hodowlanych większej niż 5DJP w granicach działki/nieruchomości 

istniejącej zabudowy zagrodowej,  
c) budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a także tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji   
mieszkaniowej, z wyłączeniem zabudowy zagrodowej, która może odpowiadać kryteriom 
działalności nieuciążliwej. 

2. Dla terenu MN1 i MN2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren -  z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, lub dróg służebnych, 
2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej w § 47  niniejszej uchwały,  
3) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których mowa 

w § 54 - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

4) dopuszcza się sytuowanie budynku/wiaty w odległości  od 1,5m do 3m od granicy działki oraz 
przy granicy działki - na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

5) na terenach MN1 budynek mieszkalny/usługowy sytuować dłuższym bokiem równolegle do 
bocznej granicy działki, a na terenach MN2 prostopadle do bocznej granicy działki,  

6) na działce z zabudową mieszkaniową jednorodzinną sytuować nie więcej niż 2 wolnostojące 
lub dobudowane budynki  gospodarcze/garażowe, przy czym suma ich powierzchni zabudowy 
nie może być większa niż 120% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,  

7) teren położony pomiędzy frontem działki, a ścianą frontową budynku przeznaczenia 
podstawowego, zagospodarować zielenią ozdobną,   

8) parametry  i wskaźniki zabudowy: 
a) obowiązująca linia zabudowy  - dla budynków mieszkalnych, wyznaczona rysunkiem 

zmiany planu,   
b) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

– min 8m od  drogi KDG oraz  min 6m od drogi KDL, KDW i KDP, przy czym nowe 
budynki mieszkalne sytuować w odległości  max 5m od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej rysunkiem zmiany planu,  

– dla wolnostojących  budynków gospodarczych/garażowych – określona tylną elewacją 
budynku mieszkalnego,  

– dla budynków ZL, PM i IN – min 20m od granicy lasu,  
c) wskaźnik zabudowy – max 40%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%,  
e) budynki mieszkalne – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz 

max 9m  od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach 
dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-45o, sytuowany na 
terenach MN1 kalenicą prostopadle do frontu działki, a na terenach MN2 kalenicą 
równolegle do frontu działki,  

f) budynki/wiaty pozostałe  – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze,  
oraz max 7m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach 
spadzisty o kątach nachylenia 5-45o,  

g) wysokość innych obiektów budowlanych - max 9m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu,   

9) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 5-6 i pkt. 8, dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy 
czym: 
a) wysokość od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) budynku 

powinna wynosić max 11,5m,  



b) nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków istniejących, usytuowanych w 
odległościach mniejszych, niż określonych w ust. 2 pkt. 8 lit. a-b,   wyznacza elewacja 
frontowa,  

c) możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 7 

1. MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , z przeznaczeniem podstawowym pod  
jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub bliźniaczą oraz wielorodzinną zabudowę 
mieszkaniową do 4 mieszkań w budynku, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a) usług komercyjnych i usług bytowych na działkach dostępnych z drogi KDG i KDL,  
b) usług pozostałych,  
c) istniejących usług rzemieślniczych i technicznych o nie więcej niż 3 stanowiskach 

roboczych,  
       2)    zakaz lokalizacji: 

a) usług handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 200m2,  
b) budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a także tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

3)  działalność usługowa  powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji 
mieszkaniowej, z wyłączeniem istniejących usług technicznych, które mogą odpowiadać 
kryteriom działalności o ograniczonej uciążliwości.  

2. Dla terenu MN3 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren -  z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, lub dróg służebnych, 
2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej § 47 niniejszej uchwały, wliczając garaż,  
3) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których mowa 

w § 54 - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

4) dopuszcza się sytuowanie budynku/wiaty w odległości  od 1,5m do 3m od granicy działki oraz 
przy granicy działki - na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

5) na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sytuować nie więcej niż 2 wolnostojące 
lub dobudowane budynki gospodarcze/garażowe, przy czym suma ich powierzchni zabudowy 
nie może być większa niż powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego,  

6) teren położony pomiędzy frontem działki, a ścianą frontową budynku przeznaczenia 
podstawowego, zagospodarować zielenią ozdobną,   

7) parametry i wskaźniki  kształtowania zabudowy: 
a) obowiązująca linia zabudowy  - dla budynków mieszkalnych, wyznaczona rysunkiem 

zmiany planu, 
b) nieprzekraczalna – min 8m od  drogi KDG oraz  min 6m od drogi KDL, KDW i KDP, przy 

czym nowe budynki mieszkalne sytuować w odległości  max 5m od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej rysunkiem zmiany planu,  

c) wskaźnik zabudowy – max  40%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min  30%,  
e) budynki mieszkalne – max 3 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze,  oraz 

max 12m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach 
spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-45o; kalenicę sytuować 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu, a w przypadku braku ustaleń - jak na budynkach 
usytuowanych na działkach  sąsiednich,   

f) budynki/wiaty pozostałe – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, 
oraz  max 4m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej  i max  8m do 
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); geometrię dachu zaleca się dostosować do 
budynku mieszkalnego,  

g) wysokość innych obiektów budowlanych - max 9m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu,   

8) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 5 i pkt. 7, dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy 



czym: 
a) nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków istniejących, usytuowanych w 

odległościach mniejszych, niż określonych w ust. 2 pkt. 7 lit. a-b,   wyznacza elewacja 
frontowa,  

b) możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 8 

1. MNp – tereny zabudowy mieszkaniowej , z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinną 
zabudowę mieszkaniową wolnostojącą, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych  wielorodzinnych o nie więcej niż 4 mieszkaniach w budynku, 
b) usług pozostałych,  

2) zakaz lokalizacji budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z 
gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a także 
tymczasowych obiektów budowlanych, 

       3)  działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji 
            mieszkaniowej.  
2. Dla terenu MNp ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
1) zjazd na terenu – z istniejących lub projektowanych dróg-ulic publicznych lub wewnętrznych,  
2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej §47 niniejszej uchwały, 
3) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których mowa 

w § 54 - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

4) poziom parteru budynku mieszkalnego sytuować max 0,8m nad poziomem terenu,  
5) na działce sytuować max 2 budynki/wiaty gospodarcze/garażowe, w tym max jeden obiekt 

wolnostojący; budynek/wiatę sytuować w odległości min 1,5m od granicy działki, z 
uwzględnieniem wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

6) teren położony pomiędzy linią rozgraniczającą pasa drogowego, a elewacją frontową budynku 
mieszkalnego, zagospodarować komponowaną zielenią towarzyszącą,  

7) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) linia zabudowy obowiązująca - dla budynków mieszkalnych, w tym z 

wbudowanym/dobudowanym budynkiem gospodarczym/garażowym, lub wiatą o tej 
funkcji – 6m lub 10m od drogi/ulicy, jednak zgodnie z rysunkiem zmiany planu,  

b) wskaźnik zabudowy – max 30%, przy czym powierzchnia zabudowy:  
– budynku mieszkalnego, w tym z wbudowanym/dobudowanym budynkiem 

gospodarczym/garażowym, lub wiatą o tej funkcji - max  200m2,  
– wolnostojącego budynku gospodarczego/garażowego i wiaty o tej funkcji - max 70m2,  

c) powierzchnia biologicznie czynna – min 50%,  
d) budynki mieszkalne – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; górną 

krawędź elewacji frontowej sytuować na wysokości od 3,8m do 4,5m nad poziomem 
terenu; najwyżej położoną krawędź dachu (kalenicę) sytuować max 9,0m nad poziomem 
terenu; dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 38-45o sytuować kalenicą  
zgodnie z rysunkiem planu; geometria dachu: 
– w ciągach zabudowy sytuowanej kalenicą prostopadle do drogi-ulicy - dach 

dwuspadowy, dwuspadowy z naczółkami, lub mansardowy ze szczytami,  
– w ciągach zabudowy sytuowanej kalenicą równolegle do drogi-ulicy - dach 

dwuspadowy, dwuspadowy z naczółkami, wielospadowy o długości kalenicy min 4m,  
lub mansardowy,  

e) szerokość elewacji frontowej budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy: 
– kalenicą prostopadle do frontu działki – min 8m, max 13m,  
– kalenicą równolegle do frontu działki - min 12m, max 20m, 

f) budynki/wiaty wolnostojące - max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, 
oraz max  3,2m od poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 7,0m do 
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); kąty nachylenia połaci dachowych jak na 
budynku mieszkalnym; zaleca się usytuowanie budynku/wiaty kalenicą równolegle do 
frontu działki. 

 



§ 9 
1. MZ -  tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, z przeznaczeniem podstawowym pod 

zabudowę zagrodową gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o nie więcej niż 4 mieszkaniach w budynku,   z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) usług komercyjnych na działkach dostępnych z drogi KDG,  
b) usług rzemieślniczych na działkach z zabudową zagrodową,  dostępnych z drogi KDG, 
c) usług agroturystycznych,  
d) usług bytowych i usług pozostałych,  

2) zakaz lokalizacji: 
a) usług handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 200m2,  
b) obsady zwierząt hodowlanych większej niż 10DJP w granicach działki/nieruchomości 

istniejącej zabudowy zagrodowej, dostępnej z  drogi KDL,  
c) obsady zwierząt hodowlanych większej niż 40DJP w granicach działki/nieruchomości 

istniejącej zabudowy zagrodowej, dostępnej z drogi KDG i KDW,  
3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej, z 

wyłączeniem usług rzemieślniczych, które mogą odpowiadać kryteriom działalności o 
ograniczonej uciążliwości. 

2. Dla terenu MZ ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren - z dróg/ulic  istniejących, lub dróg służebnych, 
2) w granicach działki sytuować  miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej §47  niniejszej uchwały,  
3) dopuszcza się sytuowanie budynku/wiaty w odległości  od 1,5m do 3m od granicy działki oraz 

przy granicy działki - na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

4) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których mowa 
w § 54 - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

5) budynki mieszkalne – zasadniczy rzut budynku prostokątny, sytuowany dłuższym bokiem  
równolegle do bocznej granicy działki, poziom posadzki parteru sytuować nie wyżej niż 60 cm 
nad poziomem terenu; szerokość elewacji frontowej  od  8m do 12m; zakaz sytuowania na 
budynku elementów o sylwecie pionowej,  stanowiących dominanty przestrzenne, takich jak 
wieżyczki, sterczyny itp. 

6) w pasie terenu położonym pomiędzy frontem działki, a tylną elewacją (ścianą) budynku 
mieszkalnego, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych/garażowych o 
powierzchni zabudowy nie większej niż 40% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,   

7) budynki inwentarskie o obsadzie większej niż 5DJP zaleca się sytuować na zapleczu 
zabudowy lub na terenie RO,  

8) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) linia zabudowy dla budynków mieszkalnych: 

– obowiązująca – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,  
b) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

– min 8m od  drogi KDG oraz  min 6m od drogi KDL, KDW i KDP, przy czym nowe 
budynki mieszkalne sytuować w odległości  max 6m od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej rysunkiem zmiany planu,  

– dla budynków ZL, PM i IN – min 20m od granicy lasu,  
c) wskaźnik zabudowy – max 50%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna - min 20%, 
e) budynki mieszkalne – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz 

max 9m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach 
dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-45o, sytuowany kalenicą 
prostopadle do frontu działki; na działkach dostępnych z drogi KDG dopuszcza się 
budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, o wysokości max 
12m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),  

f) pozostałe budynki - max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz max 
9m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); na budynkach 
usytuowanych na działkach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną zaleca się dachy 
spadziste o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia  30-45o,    



g) wysokość innych obiektów budowlanych – max 9m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu,  

9) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 5-6 i pkt. 8, dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy 
czym: 
a) nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków istniejących, usytuowanych w 

odległościach mniejszych, niż określonych w ust. 2 pkt. 8 lit. a-b,   wyznacza elewacja 
frontowa,  

b) możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 10 

1.   MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod usługi 
komercyjne i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 

       1)   dopuszcza się lokalizację: 
a) usług publicznych, bytowych i usług pozostałych,  
b) istniejących usług rzemieślniczych i zabudowy zagrodowej, 

       2)  zakaz lokalizacji: 
a) usług wymagających dużego zaplecza magazynowego oraz składowania materiałów na  

otwartym  terenie, 
b) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,  
c) obsady zwierząt hodowlanych większej niż 5DJP w granicach działki/nieruchomości 

istniejącej zabudowy zagrodowej, 
d) budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a także tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

3)  działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej, z   
     wyłączeniem istniejących usług rzemieślniczych, które mogą odpowiadać kryteriom  
     działalności o ograniczonej uciążliwości. 

2.  Dla terenu MU ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) zjazd na teren - z istniejących dróg/ulic,  lub dróg służebnych, 
2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe  dla samochodów osobowych 

przebywających okresowo, w ilości określonej §47 niniejszej uchwały, 
3) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których mowa 

w § 54 - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

4) usytuowanie budynku/wiaty na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z 
uwzględnieniem wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

5) teren położony pomiędzy frontem działki, a elewacją frontową budynku usług komercyjnych 
pozostawić ogólnodostępny (niewygrodzony),  

6) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) obowiązująca linia zabudowy - dla budynków przeznaczenia podstawowego, zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu,  
b) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 8m od drogi KDG i min 6m od drogi KDL, KDD i 

KDP, przy czym nowe budynki przeznaczenia podstawowego sytuować w odległości max 
6m od nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej rysunkiem zmiany planu,  

c) wskaźnik zabudowy – max 60%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
e) budynki  mieszkalne/usługowe – max 3 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe 

poddasze, oraz max 12m  od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu 
(kalenicy); dach spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-45o, 
sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki,  

f) budynki pozostałe – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe  poddasze, oraz 
max 5m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i max 10m do najwyżej 
położonej krawędzi dachu (kalenicy), 

g) wysokość innych obiektów budowlanych - max 10m od poziomu terenu do  najwyżej 
położonego ich punktu,  

7) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 6 dopuszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z możliwością przebudowy i rozbudowy, przy czym: 



a) nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków istniejących, usytuowanych w 
odległościach mniejszych, niż określonych w ust. 2 pkt. 6 lit. a-b,   wyznacza elewacja 
frontowa,  

b) możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 11 

1. MP – tereny zabudowy rzemie ślniczej , z przeznaczeniem podstawowym pod usługi 
rzemieślnicze, w tym z towarzyszącą  zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  z następującymi 
ograniczeniami i dopuszczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a) usług technicznych na działkach dostępnych z drogi  KDG,    
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
c) zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych ogrodniczych, 

2) zakaz lokalizacji budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z 
gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, 

3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej lub o 
ograniczonej uciążliwości.  

2. Dla terenu MP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren – z dróg/ulic istniejących,  
2) w granicach działki, lub w granicach działki i pasa drogowego za zgodą zarządcy drogi, 

sytuować miejsca postojowe  dla samochodów osobowych, w ilości określonej §47 niniejszej 
uchwały; usytuowanie miejsc postojowych w granicach pasa drogowego powinno zapewnić 
ciągłość chodnika,   

3) od strony dróg-ulic publicznych - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów 
betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  

4) budynki/wiaty sytuować w odległości min 1,5m od granicy działki, przy uwzględnieniu 
wymogów § 55 niniejszej  uchwały,  

5) wzdłuż granicy działki usług rzemieślniczych i technicznych z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, sytuować zieleń izolacyjną,  

6) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) obowiązująca linia zabudowy -  dla budynków mieszkalnych,  zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 8m od drogi KDG i min 6m drogi KDL i KDP oraz 

dla budynków ZL, PM i IN  min 20m od granicy lasu,  
c) wskaźnik  zabudowy – max 50%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
e) budynki mieszkalne – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; oraz 

max 5m od poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 10m do najwyżej 
położonej krawędzi dachu (kalenicy); szerokość elewacji frontowej od 10m do 14m, dach 
spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 35-45o, sytuowany kalenicą  
zgodnie z rysunkiem planu, 

f) pozostałe budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz max 
5m od poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 8m do najwyżej 
położonej krawędzi dachu (kalenicy); geometrię dachu oraz sposób sytuowania kalenicy 
zaleca się dostosować do budynków mieszkalnych,  

g) wysokość innych obiektów budowlanych - max 10m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu. 

 
§ 12 

1.   UC – tereny zabudowy usługowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod usługi publiczne i   
       komercyjne centrum usługowego wsi, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1)   dopuszcza się lokalizację: 
a) zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i  jednorodzinnej,  
b) usług rzemieślniczych na działkach położonych w  strefie ochrony sanitarnej cmentarza,  
c) placu zabaw dla dzieci,  

2)   zakaz lokalizacji: 
a) usług wymagających magazynowania materiałów w budowlach lub ich składowania na 

terenie, lub innych form zagospodarowania terenu zakłócających  rangę centrum wsi,  



b) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,  
c) budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a także tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

3)  działalność  gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji 
mieszkaniowej, z wyłączeniem usług rzemieślniczych, które mogą odpowiadać kryteriom 
działalności o ograniczonej uciążliwości.  

2.   Dla terenu UC ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) zjazd na teren z ulic KDG i KDL; dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów z placu 

publicznego KP lub ulicy pieszej KDP wyłącznie dla działek nie posiadających dostępu do 
istniejącej drogi KDL lub KDG,   

2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe  dla samochodów osobowych w ilości 
określonej §47 niniejszej uchwały, z wyłączeniem działek przyległych do placu publicznego 
KP, dla których  miejsca postojowe należy zapewnić na terenie KS,  

3) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych i mieszkalnych w odległości 1,5-3m od 
granicy działki, a także przy granicy działki, z uwzględnieniem wymogów  § 55 niniejszej  
uchwały, 

4) na działkach przyległych do placu publicznego KP nowe budynki usługowe i usługowo-
mieszkalne sytuować w zwartej lub półzwartej pierzei zabudowy,  w sposób zapewniający  
powstanie wnętrza urbanistycznego (rynku); dopuszcza się zachowanie istniejących oraz 
budowę nowych budynków wolnostojących lub bliźniaczych,  jeżeli  sposób ich usytuowania 
będzie dopełniał  pierzeję zabudowy placu; projekt budowlany wymaga pozytywnej opinii  
gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej przed uzyskaniem przez inwestora 
pozwolenia na budowę; usługi sytuować nie mniej niż w parterze budynków nowych; w 
istniejących budynkach mieszkalnych zaleca się sytuowanie usług w parterach,   

5) na działkach przyległych do drogi KDL i  KDP dopuszcza się sytuowanie zabudowy, o której 
mowa w ust. 2 pkt. 4, jako wolnostojącej lub bliźniaczej,  

6) teren położony pomiędzy frontem działki, a elewacją frontową budynków usługowych i 
usługowo-mieszkalnych pozostawić ogólnodostępny (niewygrodzony), 

7) zachować istniejący zespół zieleni wysokiej oraz sytuować w jego granicach plac zabaw,   
8) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a)  linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
b)  wskaźnik zabudowy – max 50%,  
c)  powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
d) nowe budynki usługowe, usługowo-mieszkalne i mieszkalne sytuowane wokół placu 

publicznego KP – 3 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, lub 2 
kondygnacje nadziemne bez użytkowego poddasza; na pozostałych działkach max 3 
kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach spadzisty o połaciach 
symetrycznych i kątach nachylenia  38-45o, o kalenicy sytuowanej równolegle do frontu 
działki i max 12m nad poziomem terenu, 

e)   pozostałe budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz max  
8m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach spadzisty o 
połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 20-45o,  

10) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 4, 5, 6  i 8, dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy 
czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  
 

§ 13 
1.  U – teren zabudowy usługowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod usługi komercyjne, z 

następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) usług handlu hurtowego,   
b) usług bytowych, 

2) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
większej niż 1000m2,  

3) działalność powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 
2.   Dla terenu U ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

zjazd na teren - z  drogi KDW,  



1) w granicach  działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 
określonej   § 47 niniejszej uchwały,  

2) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży większej niż 400m2 sytuować 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych,  

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 8m od drogi KDG i min 6m od drogi KDW, zgodnie z 

rysunkiem planu,  
b)  wskaźnik zabudowy – max 40%,  
c)  powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
d)  budynki  – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach spadzisty o 

połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-40o, o kalenicy sytuowanej max 9m  nad 
poziomem terenu.  

 
§ 14 

1.   UPo – tereny publicznych  usług o światy  i wychowania, z przeznaczeniem podstawowym pod  
usługi oświaty, nauki i wychowania z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji, z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:  
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a) innych usług, związanych z przeznaczeniem podstawowym,  
b) usług ochrony zdrowia, pomocy społecznej  i opieki socjalnej oraz administracji,  
c) usług zamieszkania zbiorowego, w tym szczególnie schroniska młodzieżowego, internatu 

i  domu dziecka,  
d) pojedynczych mieszkań służbowych,   
e) budynków gospodarczych i garażowych,  
f) budowli ochronnych oraz pomieszczeń do wykorzystania na schrony i ukrycia dla 

ludności,   
2) działalność usługowa powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji 

mieszkaniowej. 
2.   Dla terenu  UPo ustala się następujące  zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 

1) zjazd  na teren z dróg KDG i KDL; dopuszcza się zachowanie istniejącego zjazdu z ulicy  
KDP,  

2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 
określonej §47 niniejszej uchwały, 

3) usytuowanie budynku  winno spełnić wymogi  § 55 niniejszej  uchwały, 
4) materiały wykończeniowe nowych budynków dostosować do budynku przeznaczenia 

podstawowego,   
5) tereny sportu i rekreacji izolować od sąsiedniego cmentarza zielenią zimozieloną,  
6) dopuszcza się zachowanie istniejącego przejścia pieszego do terenu cmentarza, przy 

zachowaniu jego wygrodzenia,  
7) parametry  i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a)  nieprzekraczalna linia zabudowy – określona elewacją frontową budynku przeznaczenia 
podstawowego  oraz min 6m od drogi KDL,   

b)   wskaźnik zabudowy – max 40%,  
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
d)   budynki przeznaczenia podstawowego – max  4 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe 

poddasze; zachować dotychczasową wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi 
ściany zewnętrznej i kalenicy dachu budynku szkoły; najwyżej położoną krawędź dachu 
(kalenicę) budynków pozostałych sytuować max 12m nad poziomem terenu,  

e)  geometria dachu – zachować istniejącą geometrię dachu na budynku szkolnym;  na  
      pozostałych budynkach  dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 38-45o.  
 

§ 15 
1. UPk – teren publicznych usług kultu religijnego,  z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty 

sakralne z zamkniętym cmentarzem przykościelnym, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami:  
1)   dopuszcza się lokalizację:  

a) cmentarnych obiektów kubaturowych,   
b) niezbędnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,  



c) obiektów i konstrukcji tymczasowych i tymczasowego zagospodarowania terenu, 
związanego z  organizowaniem imprez sakralno-kulturalnych,  

2)   zakaz : 
a)  podejmowania wszelkich działań mogących obniżyć walory estetyczne i architektoniczne 

obiektu, w tym szczególnie sytuowania masztów i anten radiowych i telekomunikacyjnych 
oraz innych konstrukcji i urządzeń na terenie i elewacji kościoła,   

b)   dokonywania pochówków ludzi zmarłych współcześnie na terenie zamkniętego cmentarza 
przykościelnego,  

3)  działalność powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji mieszkaniowej.  
2. Dla terenu UPk ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
1) zjazd na teren - istniejący, 
2) zachować:  

a) pozostałości założenia przestrzennego zamkniętego cmentarza przykościelnego jako 
terenu zieleni niskiej wraz z nagrobkami usytuowanymi przy południowo-zachodnim 
narożniku kościoła,  

b) zewnętrzny oraz wewnętrzny wystrój architektoniczny kościoła w ukształtowanej 
historycznie formie,  

c) istniejącą zieleń wysoką,   
d) powiązanie terenu przykościelnego z cmentarzem ZC1, 

3) umieszczenie tablic pamiątkowych, płaskorzeźb, urządzeń technicznych, tablic, reklam i 
napisów  na  terenie i jego ogrodzeniu oraz murach zewnętrznych i wewnętrznych 
zabytkowego kościoła, wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,  

4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w liczbie nie większej niż 10mp sytuować w 
zachodniej części terenu, w rejonie istniejącego wejścia–wjazdu na teren ZC1,  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy – określona elewacjami frontowymi kościoła,  
b) wskaźnik zabudowy –  dla wydzielonej, historycznej działki kościoła istniejący; dla 

pozostałego terenu max 30%,  
c)  powierzchnia biologicznie czynna – min 40%,  
d) gabaryty budynków – zachować istniejące gabaryty zabytkowego kościoła; pozostałe 

budynki max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; geometrię dachu 
zaleca się dostosować do zabudowy zabytkowej , a najwyżej położoną krawędź dachu 
(kalenicę) sytuować max 12m nad poziomem terenu. 

 
§ 16 

1.  US – tereny sportu i rekreacji,  z przeznaczeniem podstawowym pod publiczne i komercyjne 
usługi sportu i rekreacji, w tym szczególnie pod obiekty sportowo-rekreacyjne, budynki socjalno-
sanitarne oraz terenowe urządzenia sportu i rekreacji, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację:  

a) usług zamieszkania zbiorowego, handlu detalicznego i gastronomii, towarzyszących 
przeznaczeniu podstawowemu,  

b)  wolnostojących budowli ochronnych oraz pomieszczeń do wykorzystania na schrony i 
ukrycia dla ludności,  

2) zakaz lokalizacji nadziemnych urządzeń i sieci  infrastruktury technicznej,  
3) prowadzona działalność gospodarcza  powinna odpowiadać kryteriom działalności 

nieuciążliwej. 
2.  Dla terenu US ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zjazd na teren – z  drogi KDL,  
2) w granicach działki, lub w granicach działki i pasa drogowego drogi KDL,  sytuować miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych przebywających okresowo, w ilości określonej  §47 
niniejszej uchwały,  

3) usługi handlu i gastronomii sytuować wyłącznie jako wbudowane w budynki przeznaczenia 
podstawowego lub budynek zamieszkania zbiorowego,   

4) dla terenu obowiązują także ustalenia § 54,  
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a)  nieprzekraczalna linia zabudowy –  min 6m od drogi KDL i KDP, 
b)  wskaźnik  zabudowy – max 20%,  



c)   powierzchnia biologicznie czynna –  min 20%,  
d)   budynki -  max 2 kondygnacje nadziemne; zaleca się dachy spadziste o kątach nachylenia 

głównych połaci dachowych 20-45o; najwyżej położoną krawędź dachu (kalenicę) 
sytuować max 9m nad poziomem terenu,  

e) wysokość pozostałych obiektów budowlanych - max 9m, z wyłączeniem urządzeń 
oświetlenia terenu. 

 
§ 17 

1.   R1 – tereny rolnicze, z przeznaczeniem podstawowym pod użytki rolne, z dominacją gruntów 
ornych o wysokiej przydatności dla rolnictwa, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:  
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a)   dróg rolnych,  szlaków turystycznych i rowerowych,  
b)   trwałych upraw ogrodniczych i lasów,  
c)  budowli rolniczych, związanych z  istniejącą  we wsi zabudową zagrodową inwestora, 

posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż średnia powierzchnia  
gospodarstwa rolnego w gminie,  

d)  urządzeń i sieci lokalnej infrastruktury technicznej,  
2)   zakaz lokalizacji: 

budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej,  
otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, komór fermentacyjnych, biogazowni  oraz 

myjni płytowych dla pojazdów i urządzeń rolniczych,  
       3)  działalność gospodarcza  powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 
2.   Dla terenu R1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) zjazd na teren – z drogi KDL oraz dróg rolnych,  
2) zapewnić optymalne, dla produkcji roślinnej, stosunki wodne gleb,  
3) zachować oraz wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne, 
4) pod trwałe uprawy ogrodnicze i lasy przeznaczyć enklawy gruntów  V – VI klasy bonitacyjnej 

oraz  nieużytki; zalesienia wykonać  gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną 
roślinnością terenu,  

5) dla budowli rolniczych zapewnić dostęp do istniejących dróg oraz odpowiednie dla 
przedsięwzięcia wyposażenie w infrastrukturę techniczną,  

6) budowle rolnicze uciążliwe dla zabudowy  sytuować w odległości min 50m od linii 
rozgraniczających terenów zabudowanych oraz min 100m od  granic  parku gminnego; 
budowle izolować zwartym  pasem zieleni zimozielonej, 

7) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 20m od rezerwy pod drogę R(KDG), min 15m od 

drogi KDL i KDD oraz min 6m od drogi KDP i dróg rolnych,  
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 90%, 
c) wysokość budowli rolniczych - max 10m od poziomu terenu do najwyżej położonego 

punktu budowli.  
 

§ 18 
1.  R2 – tereny rolnicze,  z przeznaczeniem podstawowym pod użytki rolne, z dominacją gruntów 

ornych o niskiej przydatności dla rolnictwa, trwałe uprawy ogrodnicze i sadownicze oraz lasy,  z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:  
1) dopuszcza się lokalizację: 

a)   dróg rolnych, szlaków oraz tras turystycznych i rowerowych, 
b)  zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  o powierzchni 

większej, niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie,   
c)   budowli rolniczych, związanych z  istniejącą  we wsi zabudową zagrodową inwestora,  
d)   urządzeń i sieci lokalnej infrastruktury technicznej,  

2) zakaz lokalizacji: 
a)  otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, komór fermentacyjnych, biogazowi i 

myjni płytowych dla pojazdów i urządzeń rolniczych,  
b)  budynku mieszkalnego, wchodzącego w skład zabudowy zagrodowej,  jeżeli na działce 

jego lokalizacji nie istnieją budynki służące produkcji rolnej o łącznej powierzchni 
zabudowy większej niż 200m2,   

3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 
2.   Dla terenu R2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zjazd na teren – z dróg KDL, KDD, KDW oraz z dróg rolnych,  



2) zachować i wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne, 
3) zalesienia wykonać  gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną roślinnością terenu,  
4) obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b-c, sytuować na działce nie mniejszej 

niż 0,3ha oraz zapewnić dostęp do istniejących dróg oraz odpowiednie dla przedsięwzięcia 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną,  

5) obiekty produkcji zwierzęcej oraz budowle rolnicze sytuować min 50m od linii 
rozgraniczających terenów zabudowanych i min 100m od  granic  parku gminnego oraz 
izolować je zwartym  pasem zieleni od terenów chronionych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 20m od rezerwy terenu pod drogę R(KDG), min 

15m od drogi KDL i KDD oraz min 6m od drogi KDP i dróg rolnych,  
b) wskaźnik zabudowy – max 50%,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%,  
d) budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach spadzisty o 

połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 20-40o, o kalenicy sytuowanej max 9m  nad 
poziomem terenu,  

e)  wysokość pozostałych obiektów budowlanych - max 10m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego punktu budowli.  

 
§ 19 

1. RZ1– tereny u żytków zielonych,  wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym pod 
trwałe użytki zielone, stanowiące lokalny korytarz ekologiczny,  z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) istniejących gruntów ornych,  
b) budowli i urządzeń służących  gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 
c) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,  
d) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,  

2) zakaz :  
a) przekształcania  istniejących trwałych  użytków zielonych w grunty orne,   
b) wprowadzania trwałych upraw ogrodniczych, sadowniczych i roślin energetycznych oraz 

zalesiania terenu,  
c) budowy i  rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania  przebiegu cieków 

wodnych  oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach 
wodnych terenu,  

d) wygradzania terenu,  
3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 

2. Dla terenu RZ1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachować łąki trwałe i pastwiska oraz ograniczyć ich użytkowanie gospodarce lub je 

dostosować do warunków funkcjonowania przyrody, zachować ciągłość strukturalną i 
funkcjonalną korytarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stosowanie nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności, 

2) ochronie podlega: 
a) naturalna obudowa cieków wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz 

zadrzewienia  przywodne, śródpolne i przydrożne,  
b)   zbiorniki wodne, starorzecza, torfowiska i zabagnienia, 
c)   krajobraz doliny cieku wodnego, 

3)  wzmocnić walory przyrodnicze terenów poprzez przywrócenie łąk i pastwisk na gruntach 
użytkowanych jako grunty orne, wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i 
przydrożne, zgodne z siedliskiem i potencjalną roślinnością terenu,  odtworzyć pierwotne 
stosunki wodne, 

4) usunięcie drzew i krzewów dopuszczalne tylko w przypadkach związanych z budową, 
utrzymaniem i remontem urządzeń wodnych,  zgodnie z przepisami odrębnymi, 

5) urządzenia lokalnej infrastruktury technicznej zaleca się sytuować poza obszarem 
występowania krótkotrwałych zalewów powodziowych i lokalnych podtopień.  
 

§ 20 
1.  RZ2– tereny u żytków zielonych,  z przeznaczeniem podstawowym pod trwałe użytki zielone 

intensywnie użytkowane gospodarczo, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 



a) gruntów ornych, upraw  sadowniczych, ogrodniczych i roślin energetycznych oraz lasów,  
b) dróg rolnych, szlaków turystycznych i rowerowych, 
c) budowli i urządzeń służących  gospodarce wodnej, 
d) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,  
e) sieci infrastruktury technicznej,  

2) zakaz :  
a) przekształcania  istniejących trwałych  użytków zielonych w grunty orne,  
b) lokalizacji budowli rolniczych,  

3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej.  
2. Dla terenu RZ2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zjazd na teren – z dróg KDW oraz  dróg rolnych,  
2) przekształcić istniejące grunty orne w trwałe użytki zielone; ograniczyć stosowanie środków 

ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności oraz nawozów mineralnych, w dawkach 
powodujących skażenie gleb, gruntu i wód,  

3) zachować oraz wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne, 
4) pod zalesienia  przeznaczyć enklawy gruntów  V – VI klasy bonitacyjnej oraz nieużytki; 

zalesienia wykonać  gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną roślinnością terenu. 
 

§ 21 
1.   RO – teren ogrodów i sadów, z przeznaczeniem podstawowym pod  ogrody przydomowe i sady, 

z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:  
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a) gruntów ornych i użytków zielonych, 
b) budynków gospodarczych, budynków produkcji roślinnej i zwierzęcej, wiat i budowli 

rolniczych, wchodzących w skład działki, lub działki sąsiedniej, z zabudową zagrodową 
gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,   

c) na terenie oznaczonym symbolem RO-b – także budynków gospodarczych/garażowych, 
wiat, oranżerii (ogrodów zimowych) i altan, wchodzących w skład działki, lub działki 
sąsiedniej, z zabudową mieszkaniową MN1, MN2 i MN3, a także małej architektury oraz 
przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30m2.   

2)   zakaz lokalizacji: 
a) otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, komór fermentacyjnych, myjni 

płytowych dla pojazdów i urządzeń rolniczych oraz biogazowni,  
b) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3) na terenach oznaczonych symbolem RO działalność gospodarcza powinna odpowiadać 
kryteriom działalności nieuciążliwej, a na terenach oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolem RO-b kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji mieszkaniowej.  

2.   Dla terenu RO ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wjazd na teren przez sąsiednią działkę z zabudową zagrodową, lub mieszkaniową,  
2) na działce wchodzącej w skład zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się 

sytuowanie nie więcej niż jednego budynku gospodarczego/garażowego lub jednej wiaty,  
3) obiekty budowlane  sytuować zgodnie z przepisami odrębnymi, 
4) zapewnić wysokie walory architektury ogrodowej i kompozycji zieleni urządzonej,  
5) parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy –  min 20m dla budynków ZL, PM i IN od granicy lasu,  
b) wskaźnik zabudowy – max 15% powierzchni działki lub  jej części, położonej w liniach 

rozgraniczających terenu, przy czym powierzchnia zabudowy nowego budynku, wiaty, 
oranżerii i altany, sytuowanej na działce, wchodzącej w skład zabudowy mieszkaniowej 
MN1, MN2 i MN3, może wynosić max 60m2

,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 70% powierzchni części działki, położonej w 

liniach rozgraniczających terenu,  
d) gabaryty budynku/wiaty – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna oraz max 3,5m od 

poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej; dach spadzisty o kątach 
nachylenia 10-45o; o kalenicy sytuowanej max 7m  nad poziomem terenu,  

e) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie może przekraczać 7m od poziomu 
terenu do najwyżej położonego ich  punktu. 

 
 
 
 



§ 22 
1. RM – teren zabudowy zagrodowej,  z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami:   
1) dopuszcza się lokalizację : 

a) jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,  
b) usług  rzemieślniczych i usług  technicznych na działkach dostępnych z drogi KDG,  
c) usług ochrony ludzi i mienia,  

2) zakaz lokalizacji: 
a) otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce,  

3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności o ograniczonej 
uciążliwości.  

2. Dla terenu RM1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren  - z dróg istniejących, 
2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej  §47 niniejszej uchwały,  
3) od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z 

prefabrykatów betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50%,  
4) dopuszcza się sytuowanie budynku/wiaty w odległości  od 1,5m do 3m od granicy działki oraz 

przy granicy działki - na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
wymogów  § 55 niniejszej  uchwały, 

5) budynki mieszkalne: 
a) zasadniczy rzut budynku prostokątny, sytuowany dłuższym bokiem prostopadle  do frontu 

działki; bryła prosta, podporządkowana zabudowie historycznej,  
b) poziom posadzki parteru sytuować nie wyżej niż 60 cm nad poziomem terenu,  
c) szerokość elewacji frontowej od 8m do 12m; zakaz sytuowania na budynku elementów o 

sylwecie pionowej,  stanowiących dominanty przestrzenne, takich jak wieżyczki, sterczyny 
itp. 

d) kształt  otworów okiennych – prostokątny w układzie pionowym; dopuszcza się 
sytuowanie okien prostokątnych w układzie poziomym pod warunkiem zapewnienia 
wewnętrznych podziałów w układzie pionowym, nawiązujących do podziałów 
historycznych,  

e) materiały wykończeniowe zgodne z tradycją lokalną - tynk i dachówka,  
6) w pasie terenu położonym pomiędzy frontem działki, a tylną elewacją (ścianą) budynku 

mieszkalnego, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych/garażowych o 
powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,   

7) obiekty  produkcji zwierzęcej oraz budowle rolnicze uciążliwe dla zabudowy sąsiedniej  
izolować pasem  zieleni, usytuowanym wzdłuż granicy działki,   

8) parametry i wskaźniki zabudowy: 
a) obowiązująca linia zabudowy - dla budynków mieszkalnych, wyznaczona rysunkiem 

zmiany planu, 
b) nieprzekraczalna - min 8m od drogi  KDG, min 6m od drogi KDL, KDW i KDP, przy czym 

nowe budynki mieszkalne sytuować w odległości max 3m od linii zabudowy wyznaczonej 
rysunkiem zmiany planu, 

c) wskaźnik zabudowy – max  60%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min 10%,  
e) budynki mieszkalne  – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach 

dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40-45o; kalenicę dachu 
sytuować prostopadle do frontu działki i max 10m nad poziomem terenu,   

f) pozostałe budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze;  na 
budynkach sytuowanych w pasie lokalizacji stodół dachy dwuspadowe o połaciach  
symetrycznych i kątach nachylenia 25-45o o kalenicy sytuowanej równolegle do frontu 
działki; dla pozostałych budynków geometrii dachu nie ustala się; najwyżej położoną 
krawędź dachu (kalenicę) sytuować max 10m nad poziomem terenu,  

g) wysokość pozostałych obiektów budowlanych - max 12m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu.  

9)  dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 5-6 i pkt. 8, dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy 
czym: 



a) nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków istniejących, usytuowanych w 
odległościach mniejszych, niż określonych w ust. 2 pkt. 8 lit. a-b,   wyznacza elewacja 
frontowa,  

b) budynek mieszkalny nie może być wyższy niż 12m od poziomu terenu do najwyżej 
położonej krawędzi dachu (kalenicy),  

c) możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 23 

1. RP – teren produkcji rolniczej,  z przeznaczeniem pod obiekty produkcji rolniczej, roślinnej i 
zwierzęcej, z następującymi ograniczeniami:   
1) zakaz lokalizacji: 

a) budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,  
b) obsady zwierzęcej większej niż 300DJP w granicach terenu,  

2) działalność gospodarcza może odpowiadać kryteriom działalności uciążliwej.    
2. Dla terenu RP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania  zabudowy: 

1) wjazd na teren – z drogi KDD,  
2) teren izolować od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej pasem zieleni izolacyjnej o 

szerokości 2-5m z nie mniej niż 40% udziałem zieleni zimozielonej,  
3) parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 6m od drogi KDD oraz min 20m od rezerwy terenu 
pod drogę R(KDG),  

b) wskaźnik zabudowy – max 40%,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
d) budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach spadzisty o 

kątach nachylenia 15-35o i kalenicy sytuowanej max  9m nad poziomem terenu,  
e) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – max 12m od poziomu terenu do najwyżej 

położonego ich punktu. 
 

§ 24 
1. PS – teren  składów i magazynów  z przeznaczeniem podstawowym pod składy i magazyny, 

handel hurtowy i detaliczny,  z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) usług rzemieślniczych i technicznych, w tym z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną,  

b)   zakłady obsługi rolnictwa na działkach dostępnych z drogi KDG,   
c)   zabudowy zagrodowej,  
d)  usług komercyjnych, pod warunkiem przeznaczenia na nie całego terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczającymi,  
2) zakaz lokalizacji: 

a) zakładów związanych z gospodarką odpadami oraz składów złomu,   
b) składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i 

materiałów powodujących wtórne pylenie oraz substancji ropopochodnych i innych, 
mogących powodować zanieczyszczenie gruntu lub wód, 

3) prowadzona działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności 
nieuciążliwej lub ograniczonej uciążliwości.  

2. Dla terenu PS ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wjazd na teren -  z dróg KDG, KDL i KDW,  
2) w granicach  działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 

określonej  § 47 niniejszej uchwały; przewidzieć niezbędną liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów ciężarowych,  

3) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków/wiat w odległości min 1,5m od granicy działki,  
4) sąsiednie tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej izolować pasem zieleni izolacyjnej 

z nie mniej niż 40% udziałem zieleni zimozielonej,  
5) parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - min 8m od drogi KDG, min 6m od drogi  KDL, KDD 
oraz  od drogi KDW,  zgodnie z rysunkiem zmiany planu,    

b) wskaźnik  zabudowy –  max  40%,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 10%,  
d) budynki – max 2 kondygnacje nadziemne;  zaleca się dach o połaciach symetrycznych i 



kątach nachylenia 20-45o,  o kalenicy sytuowanej max  9m  nad  poziomem terenu, 
e) wysokość pozostałych obiektów budowlanych - max 9m od poziomu terenu do najwyżej 

położonego ich punktu, 
6) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 5 dopuszcza się zachowanie 

stanu istniejącego z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy o dach wysoki,  przy 
czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, zaleca się stosować 
odpowiednio.  

 
§ 25 

1.   ZL1 – tereny lasów,  wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące lasy 
i dolesienia seminaturalne o funkcji gospodarczej, chronione dla rekreacji i wypoczynku, z 
następującymi  dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a) dróg leśnych oraz parkingów leśnych z urządzeniami turystycznymi,  
b) budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną i  wodną,  
c) śródleśnych zbiorników wodnych i trwałych użytków zielonych,  
d) ścieżek rowerowych, bez zmiany przeznaczenia terenu, za zgodą  zarządcy lasu. 

2)  zakaz wygradzania terenu. 
2.   Dla terenu ZL1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachować istniejący sposób użytkowania oraz ukształtowania  powierzchni terenu, 
2) ruchem turystycznym sterować  poprzez wyznaczenie terenów i szlaków turystycznych w 

uzgodnieniu z zarządcą lasu, 
3) las  kształtować  gatunkami  zgodnymi  z siedliskiem  i potencjalną roślinnością terenu,  przy 

zachowaniu: 
a) jego odporności na zanieczyszczenia przemysłowe,  
b) łąk śródleśnych,  zabagnień, torfów, podmokłości oraz siedlisk i stanowisk gatunków roślin 

i zwierząt chronionych  na podstawie przepisów odrębnych, a także żerowisk tych 
zwierząt.  

 
§ 26 

1. ZL2 – tereny  lasów, wył ączone z zabudowy,  z przeznaczeniem podstawowym pod lasy 
nadrzeczne oraz  zespoły zadrzewień i zakrzewień  o funkcji wodochronnej,  z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację:  

a)  śródleśnych zbiorników wodnych  i trwałych użytków zielonych,  
b)  budowli i urządzeń służących  gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 
c)  podziemnych sieci lokalnej infrastruktury technicznej, 

2)   zakaz  wygradzania terenu. 
2. Dla terenu ZL2 ustala się następujące zasady  zagospodarowania terenu: 

1) zachować istniejące pokrycie i ukształtowanie powierzchni terenu, 
2) lasy i zadrzewienia kształtować gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną roślinnością 

terenu, przy zachowaniu istniejących stosunków wodnych. 
 

§ 27 
1. ZN – tereny zieleni obj ęte projektowanymi formami ochrony przyrody,   z przeznaczeniem  

podstawowym pod projektowany użytek ekologiczny ROKICIE, obejmujący kompleks wyrobisk 
poeksploatacyjnych z  wyspami oraz otaczającymi je trzcinowiskami i zaroślami wierzbowymi, z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) budowli i urządzeń związanych z rekreacją i wypoczynkiem, w tym kąpieliska otwartego, 
b) niezbędnych dojść pieszych i ścieżek spacerowych z terenowymi urządzeniami rekreacji i 

wypoczynku,  
2) zakaz lokalizacji: 

a) obiektów kubaturowych,  
b) urządzeń służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takich jak piaskownice, 

huśtawki, drabinki,  śmietniki itp.  
3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji 

mieszkaniowej. 
2.   Dla terenu ZN ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 



1)   przy wyznaczaniu kąpieliska otwartego i zagospodarowaniu terenu ochronę użytku 
ekologicznego uznaje się za nadrzędną; zapewnić ochronę : 
a)  wysp na lustrze wody  wyrobisk poeksploatacyjnych,  
b)  trzcinowisk i zarośli wierzbowych, otaczających wyrobiska poeksploatacyjne,  
c)  miejsc występowania chronionych gatunków roślin wodnych, w tym szczególnie  grzybienia 

białego (Nymphaea alba),  
d)  miejsc występowania (gniazdowania) rzadkich i ginących gatunków ptactwa wodno-

błotnego oraz płazów,  
e)  zadrzewień  stanowiących otulinę użytku ekologicznego,  
f)   walorów krajobrazowych oraz ochronę istniejącego  ukształtowania i pokrycia terenu,  w 

przypadkach uzasadnionych ochroną przyrody,   
2) zagospodarowanie terenu zaleca się realizować w oparciu o koncepcję programowo-

przestrzenną,  obejmującą także przyległy teren ZP, uwzględniającą wyniki  inwentaryzacji 
przyrodniczej,  

3)   dla terenu obowiązują także ustalenia § 54,  
4)  po  ustanowieniu użytku ekologicznego dla terenu ZN stosować także ustalenia właściwego 

rozporządzenia  wojewody  lub uchwały rady gminy, 
5)   sieci  infrastruktury technicznej realizować jako podziemne. 

 
§ 28 

1.   ZP – tereny zieleni parkowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod  ogólnodostępny park wiejski 
z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacji i wypoczynku, z następującymi  
dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)  dopuszcza się lokalizację: 

a) usług sportu i rekreacji,  w tym szczególnie hali sportowo-rekreacyjnej i basenu krytego,  
b) usług zamieszkania zbiorowego (hotel, pensjonat, gospoda), z towarzyszącymi usługami 

handlu detalicznego i gastronomii,  
c) usług gastronomii,  
d) terenowych urządzeń sportowych,    

2) zakaz lokalizacji nadziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,  
3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nie zakłócającej funkcji    

            mieszkaniowej. 
2.   Dla terenu ZP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1)  park komponować jako naturalistyczny,  z uwzględnieniem preferencji ujawnionych w trakcie 
sukcesji ekologicznej na terenie projektowanego użytku ekologicznego ROKICIE, 
oznaczonego symbolem ZN,   

2) zagospodarowanie  terenu zaleca się realizować w oparciu o koncepcję programowo-
przestrzenną, obejmującą także przyległy teren ZN, uwzględniając: 
a)   ochronę projektowanego użytku ekologicznego ROKICIE,    
b)   przyszłe potrzeby mieszkańców wsi w zakresie sportu i rekreacji, 

3)  w zagospodarowaniu terenu zapewnić: 
a) wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposażenia i zagospodarowania terenu, w 

tym szczególnie wysokie walory funkcjonalne i estetyczne nawierzchni, małej architektury 
i oświetlenia terenu,  

b) drzewostan z przewagą  gatunków  zgodnych z siedliskiem, 
4)   sieci  infrastruktury technicznej realizować jako podziemne,  

      5)   dla terenu obowiązują także ustalenia § 54,  
6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 6m od drogi KDL i KDW,  
b) wskaźnik zabudowy – max 35%,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%. 
d) budynki – bryła budynku horyzontalna o max 2 kondygnacjach nadziemnych; zaleca się 

dach spadzisty o połaciach symetrycznych i  kątach nachylenia 30-40o; kalenicę dachu 
sytuować max 10m nad poziomem terenu,  

e) wysokość innych  obiektów budowlanych – max 10m od poziomu terenu do najwyżej 
położonego ich punktu.  

 
§ 29 

1. ZS – teren  zieleni urz ądzonej,  z przeznaczeniem podstawowym pod ogólnodostępne skwery , 
zieleńce i place zabaw dla dzieci, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami. 



1) dopuszcza się lokalizację: 
a) sztucznych zbiorników wodnych,  
b) toalety publicznej,  

2) zakaz lokalizacji: 
a) nadziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,  
b) tymczasowych obiektów budowlanych. 

2. Dla terenu ZS ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) zapewnić wysoki poziom rozwiązań kompozycyjnych nawierzchni terenu, zieleni 

komponowanej oraz wysokie walory estetyczne małej architektury, informacji wizualnej i 
oświetlenia terenu,  

2)   dokonać nasadzeń komponowanych zieleni z przewagą  gatunków  zgodnych z siedliskiem, z 
min 20% udziałem zieleni zimozielonej,  

3)   dla terenu obowiązują także ustalenia § 54,  
4)   parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy  – min 6m od drogi KDD i KDP,  
b) wskaźnik zabudowy – max 15%,  
c) powierzchnia przyrodniczo-czynna – min 50%. 

 
§ 30 

1. ZC1 – tereny cmentarzy,  z przeznaczeniem podstawowym pod czynny cmentarz wyznaniowy oraz 
jego rozbudowę z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację cmentarnych obiektów kubaturowych,  
2) parkingu,  
3) zakaz lokalizacji  tymczasowych obiektów budowlanych.  

2. Dla terenu ZC1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) zaleca się: 

a) wykonać nowy zjazd i wejście  na teren z drogi  KDL,  
b) dokonać nasadzeń  zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu UO,  

2) odtworzyć zieleń cmentarną oraz zapewnić wysokie walory jej kompozycji oraz walory 
architektoniczne obiektów kubaturowych,     

3) lokalizację urządzeń cmentarnych i infrastruktury technicznej podporządkować kompozycji 
przestrzennej cmentarza,   

4) dla terenu obowiązują także ustalenia § 51,  
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy  – min 6m od drogi KDL i KDP,  
b) powierzchnia pól grzebalnych – min 60% powierzchni terenu,  
c) budynki – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; zaleca się dach 

spadzisty o kątach nachylenia głównych połaci dachowych 30-60o i kalenicy sytuowanej 
max 9m nad poziomem terenu.  

 
§ 31 

1. ZC2 – tereny cmentarzy,  z przeznaczeniem podstawowym pod zamknięty cmentarz z zielenią 
towarzyszącą, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)  dopuszcza się lokalizację sieci lokalnej infrastruktury technicznej,  
2)  zakaz dokonywania pochówków ludzi zmarłych współcześnie. 

2.   Dla terenu ZC2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) zaleca się utrzymać na terenie zieleń niską,  
2) użycie terenu cmentarnego na inny cel może nastąpić na zasadach określonych  przepisami 

odrębnymi w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych; zmiana przeznaczenia terenu lub 
upływ terminów, o których mowa ww. przepisach, jest równoznaczna z likwidacją strefy 
ochrony sanitarnej. 

 
§ 32 

1. ZI – teren zieleni izolacyjnej, wyłączony z zabudowy,  z przeznaczeniem podstawowym pod 
zieleń izolacyjną i zalesienia, z następującymi  dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)   dopuszcza się lokalizację: 

a)   urządzeń i konstrukcji  służących ochronie przed hałasem,  
b)   użytków rolnych i ogrodów przydomowych,  

2. Dla terenu ZI ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu  i kształtowania zabudowy: 



1)  zachować istniejącą zieleń wysoką; dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów na zasadach 
określonych  przepisami odrębnymi, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej,  

2)  dokonać nasadzeń zieleni wysokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z nie mniej niż 30% 
udziałem gatunków zimozielonych, przy zachowaniu odległości określonych w § 55.    

 
§ 33 

1. KP – teren placów publicznych,  z przeznaczeniem podstawowym pod ogólnodostępny plac 
publiczny,  z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) ulic pieszo-jezdnych, zapewniających dostęp do przyległych nieruchomości 
zabudowanych,  

b) przyulicznych miejsc postojowych  przy drodze KDL oraz parkingu dla samochodów 
osobowych,  

c) tymczasowych obiektów budowlanych i konstrukcji związanych z organizacją imprez 
masowych i okolicznościowych,  

d) elementów informacji wizualnej,   
2)  zakaz  lokalizacji; 

a)  urządzeń służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki itp.,  

b)   nadziemnych  sieci i urządzeń  infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenu KP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) zapewnić: 
a) wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposażenia i zagospodarowania terenu z 

atrakcyjnie skomponowaną pod względem funkcjonalnym przestrzenią publiczną z 
wydzielonymi strefami parkowania, komunikacji masowej, placów i ciągów pieszych oraz 
zieleni towarzyszącej,   

b) wysokie walory funkcjonalne i estetyczne małej architektury, oświetlenia  oraz nawierzchni 
terenu z odpowiednim dla stref, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a, zróżnicowaniu 
rysunkiem, fakturą i barwą,  

c) lokalizację elementów małej architektury takich jak pomniki, posagi, tablice pamiątkowe i 
fontanny,  

2) parking dla samochodów osobowych sytuować w części wschodniej placu KP, na terenie o 
wielkości max 50% jej powierzchni, 

3) zaleca się zagospodarowanie terenu realizować w oparciu o koncepcję zagospodarowania 
wykonaną przez architekta,  

4) dla terenu obowiązują także ustalenia § 54,  
5) parametry i wskaźniki zabudowy: 

a)   powierzchnia biologicznie czynna – max  20%, 
b)   wysokość obiektów budowlanych - max 8m.  

 
§ 34 

1.  KS – teren urz ądzeń komunikacji samochodowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod  
strategiczne parkingi obsługujące tereny centrum usługowego UC z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 

       1)  dopuszcza się lokalizację: 
a) toalety publicznej,  
b) tymczasowych obiektów usługowych na  terenie usytuowanym przy cmentarzu ZC1,  

        2)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 
        3)  przedsięwzięcie powinno odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 
2.   Dla terenu KS ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zachować wymagane przepisami odrębnymi  odległości miejsc postojowych od innych  
obiektów budowlanych,  

2) na terenie komponować zieleń wysoką, a od strony zabudowy mieszkaniowej wykonać pas 
zieleni izolacyjnej wysokiej,  

3) powierzchnia biologicznie czynna – min 5%. 
 

§ 35 
1. WS – teren wód powierzchniowych śródl ądowych,  z przeznaczeniem podstawowym pod wody 

powierzchniowe  płynące i zbiorniki wodne, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 



1)   dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń związanych  z gospodarką wodną  i rybacką, 
ochroną przeciwpowodziową oraz rekreacją i wypoczynkiem, 

2)   zakaz skracania przebiegu cieków wodnych.  
2. Dla terenu WS ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) na Potoku Cedruń  i Łącka Woda, stanowiących główne osie lokalnych korytarzy 
ekologicznych należy zachować naturalny przebieg koryta oraz wzmocnić  obudowę 
biologiczną. 

 
§ 36 

1.   E – teren  urz ądzeń elektroenergetycznych,  z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i 
projektowane stacje transformatorowe,  z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1)  dopuszcza się wygrodzenie terenu,   
2)   zakaz dokonywania nasadzeń zieleni wysokiej. 

2.   Dla terenu E ustala się następujące zasady zagospodarowania: 
      1) zapewnić dostęp do terenu z istniejących dróg publicznych lub wewnętrznych, 

2) pod projektowane urządzenia rezerwować  teren o powierzchni nie mniejszej niż 10m2,  
3)   teren zagospodarować zielenią niską lub wykonać powierzchnie utwardzone,  
4)  wysokość urządzeń infrastruktury technicznej -  max 1 kondygnacja nadziemna oraz max 6m 

od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli.  
 

§ 37 
1. W - teren urz ądzeń gospodarki wodnej,   z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i 

urządzenia lokalnego ujęcia wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej, z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych bezpośrednio z eksploatacją ujęcia 

i zarządzaniem sieciami,  w tym budynków socjalno-administracyjnych, warsztatowych i 
magazynowych itp.  

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych mogących  przyczynić się do zmniejszenia wydajności 
ujęcia lub zagrażać jakości jego wód.  

2.    Dla terenu W ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1)   na terenie ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej stosować zakazy i nakazy, określone w 

decyzji ustalającej strefę,  
2) zachować ogrodzenie w granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, oraz utrzymać zagospodarowanie terenu  zielenią.  
3)   Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – min 8m od drogi KDL,  
b) wskaźnik zabudowy – max  50%,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 20%,  
d) budynki – max 2 kondygnacje nadziemne; najwyżej położoną krawędzi dachu (kalenicę) 

sytuować max 9m nad poziomem terenu,  
e) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie może przekraczać 12m od poziomu  

terenu do najwyżej położonego punktu budowli.  
 

§ 38 
1. K – teren urz ądzeń kanalizacyjnych,  z przeznaczeniem podstawowym pod przepompownie 

ścieków. 
2.   Dla terenu K ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1)   zapewnić dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej,  
2)  teren wolny od zainwestowania przeznaczyć pod zieleń niską; wzdłuż granic wydzielonej 

działki zaleca się wykonać pas zieleni izolacyjnej.  
 

§ 39 
1.   Wyznacza się  rezerwy terenu pod rozwój zabudowy i układu komunikacji drogowej, oznaczone 

symbolami: 
1) R(MN) – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  
2) R(US)  - pod usługi sportu i rekreacji,   
3) R(KDG) – pod perspektywiczne obejście drogowe  w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O  relacji 

Kędzierzyn-Koźle – Leśnica o szerokości pasa drogowego 25m,  
4) R(KDL) – pod drogę lokalną o szerokości pasa drogowego 12m, 
5) R(KDW) – pod drogę wewnętrzną  o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 10m,  



2.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1  ustala się nakaz zachowania dotychczasowego sposobu 
użytkowania i zagospodarowania terenu. 

3.  Przeznaczenie terenu na rezerwowane cele możliwe w drodze sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
 

Rozdział 2 
Zasady modernizacji i rozwoju systemów komunikacji 

oraz wyposa żenia terenów w miejsca postojowe  
 

§ 40 
1. KK – teren komunikacji kolejowej , stanowiący z świetle przepisów odrębnych teren zamknięty.  
2. Dla terenu KK, o którym mowa w ust. 1,  obowiązują  zasady lokalizacji obiektów budowlanych  

określone  przepisami odrębnymi. 
 

§ 41 
1.   KDG – teren dróg-ulic głównych,  z przeznaczeniem podstawowym pod drogę/ulicę publiczną 

klasy głównej  (G),  z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) zakaz lokalizacji: 

a)   tymczasowych obiektów budowlanych,  
b)   wolnostojących nośników reklamowych,  

2.    Dla terenu KDG ustala się  następujące parametry i  zasady zagospodarowania: 
1)   parametry drogi-ulicy:  

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 12-25m; do czasu realizacji 
drogi w liniach rozgraniczających określonych rysunkiem zmiany planu dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego, 

b) jezdnia – dwupasmowa o szerokości pasa ruchu min 3,0m, 
c) chodnik – min jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi; zaleca się 

budowę ścieżki rowerowej o szerokości min 2m; dopuszcza się  budowę ścieżki 
rowerowej łącznie z chodnikiem,  o szerokości ustalonej indywidualnie. 

2)   po realizacji obejścia drogowego  terenów zabudowanych wsi Raszowa dopuszcza się zmianę  
klasy drogi/ulicy na klasę zbiorczą (Z 1x2), przy zachowaniu  parametrów  zgodnych z 
przepisami odrębnymi, 

4)   zachować istniejącą w pasie drogowym zieleń wysoką,  
5)  w pasie drogowym o szerokości większej niż 15m dopuszcza się sytuowanie przyulicznych 

miejsc postojowych.   
 

§ 42 
1. KDL – teren dróg-ulic lokalnych,  z przeznaczeniem podstawowym pod drogi-ulice publiczne 

klasy lokalnej (L), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych usług handlu, takich jak 

kioski uliczne i pawilony sprzedaży ulicznej itp.   
2) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. 

2. Dla terenu KDL ustala się  następujące parametry i  zasady zagospodarowania: 
1)   parametry drogi-ulicy:  

a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (oznaczona na rysunku zmiany 
planu w nawiasach): 
-    drogi powiatowej – 12-15m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;  do czasu realizacji 

drogi w liniach rozgraniczających określonych rysunkiem zmiany planu dopuszcza się 
zachowanie stanu istniejącego,  

-  dróg gminnych - min 12m; do czasu realizacji drogi w liniach rozgraniczających 
określonych rysunkiem zmiany planu dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego, 

b)   jezdnia – dwupasmowa o szerokości pasa ruchu min 2,75m, 
c)   chodnik – minimum jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, przy czym 

dla dróg projektowanych o szerokości min 2m, 
4) w granicach pasa drogowego sytuować przyuliczne miejsca postojowe w ilości określonej w 

§47 niniejszej uchwały,  
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z drogą, zaleca się  realizować jako 

podziemne,   



6) dokonać nasadzeń zieleni przydrożnej w formie pasm lub zespołów; zaleca się zieleń 
sytuować po południowej lub zachodniej stronie jezdni.  

 
§ 43 

1.   KDD – teren dróg-ulic dojazdowych, z przeznaczeniem podstawowym pod drogi-ulice klasy 
dojazdowej (D), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się zachowanie w pasie drogowym istniejącej zabudowy mieszkaniowej, na 

wydzielonej z niego działce/nieruchomości,  
2)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

2.   Dla terenu KDD ustala się następujące parametry i zasady zagospodarowania: 
1) parametry drogi – ulicy: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (oznaczona na rysunku zmiany 
planu w nawiasach) – 10-12m; do czasu realizacji drogi w liniach rozgraniczających 
określonych rysunkiem zmiany planu, dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego, 

b) jezdnia – jedno- lub dwupasmowa o szerokości pasa ruchu zgodnej z przepisami 
odrębnymi,  

c) chodnik – min jednostronny o szerokości zgodniej z przepisami odrębnymi, 
2) w granicach pasa drogowego sytuować przyuliczne miejsca postojowe w ilości określonej w 

§47 niniejszej uchwały,  
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z drogą, zaleca się  realizować jako 

podziemne,   
4) dla istniejącej w pasie drogowym zabudowy obowiązują ustalenia jak dla terenu MN3,  
5) dokonać nasadzeń zieleni przydrożnej w formie pasm lub zespołów; zaleca się zieleń 

sytuować po południowej lub zachodniej stronie jezdni.  
 

§ 44 
1.  KDW– teren dróg-ulic wewn ętrznych,  z przeznaczeniem podstawowym pod drogi/ulice 

wewnętrzne oraz ulice w osiedlach mieszkaniowych, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 
1) dopuszcza się lokalizację ulic pieszo-jezdnych,  
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz innych obiektów  stwarzających 

zagrożenie dla ruchu drogowego. 
2.   Dla terenu  KDW ustala się następujące parametry i zasady zagospodarowania: 

1)   parametry ulicy lub ulicy pieszo-jezdnej: 
a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (oznaczona na rysunku zmiany 

planu w nawiasach)   -  6-10m,  
b) jezdnia – min jednopasmowa o szerokości pasa ruchu min 3,5m oraz chodnik – 

jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi,   
c)   w pasach drogowych o szerokości  ok. 6m dopuszcza się realizację ulicy pieszo-jezdnej o 

szerokości min  4,5m,  
       3)  w granicach pasa drogowego zaleca się sytuować przyuliczne miejsca postojowe w ilości  
            określonej w §47 niniejszej uchwały,  

 4) ulicę, nie zapewniającą przejazdu bez zawracania, zakończyć placem manewrowym o 
wymiarach min 12,5x12,5m,  

       5)  ulicę pieszo-jezdną realizować bez krawężników, a pasy ruchu kołowego i pieszego  
            zróżnicować barwą i fakturą, lub wprowadzić ruch jednokierunkowy. 
 

§ 45 
1. KDP – teren ulic pieszych , z przeznaczeniem podstawowym ulice  piesze, z następującymi 

dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza się  lokalizację ulic pieszo-jezdnych,  
2) zakaz lokalizacji : 

a) przyulicznych miejsc postojowych,  
b) tymczasowych obiektów budowlanych oraz innych, o niskiej estetyce wyglądu 

zewnętrznego. 
2. Dla terenu KDP ustala się parametry i zasady zagospodarowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
a)   ulice pieszo-jezdne – 6-10m,  
b)   ulice piesze  - 3-6m,  



2) dla ulicy pieszej (pieszo-jezdnej), przebiegającej od terenu KP przez centrum usługowe wsi,  
oznaczone symbolami UPk i UC, należy: 
a) zapewnić atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń  oraz wysokie walory estetyczne 

nawierzchni, małej architektury, informacji wizualnej  i oświetlenia, w dostosowaniu do 
zabytkowej zabudowy,  

b)  po realizacji planowanych dróg-ulic KDL, zapewniających obsługę komunikacyjną terenom 
UC, całkowicie wykluczyć ruch pojazdów, lub dopuścić  tylko ruch  pojazdów 
zapewniających obsługę istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  

3) dla  ulic pieszo-jezdnych ustala się: 
a)  ulica posiadająca powiązania z drogami-ulicami publicznymi lub wewnętrznymi – powinna 

prowadzić  ruch  jednokierunkowo,  
b)  jezdnię realizować bez  krawężników; nawierzchnię i wystrój posadzki dostosować do 

wymogów bezpieczeństwa ruchu, w tym szczególnie pasy ruchu kołowego i pieszego 
zróżnicować barwą i fakturą nawierzchni. 

 
§ 46 

1. Ustala si ę ogólne zasady wyznaczania i zagospodarowania teren ów dróg/ulic publicznych, 
dróg-ulic wewn ętrznych oraz ulic pieszo-jezdnych i  pieszych: 
1) drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDL, KDD i KDW, należy 

wyznaczać  zgodnie z rysunkiem planu i projektowaną szerokością pasa drogowego,  nie 
mniejszą niż określoną  w nawiasach: 
a) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w §41-45 parametrów szerokości pasa 

drogowego w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi, 
przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych,  

b) dopuszcza się etapową przebudowę i budowę dróg/ulic, o których mowa w §41-45,  w 
dostosowaniu do występujących potrzeb,  

2) lokalizacja nowych zjazdów z dróg publicznych  wymaga  zgody zarządcy drogi; na zjazd 
sporządzić projekt spełniający wymogi przepisów odrębnych,  

3) drogi wewnętrzne, nieoznaczone na rysunku planu: 
a)   dojazdowe do jednej działki budowlanej, nie przylegającej frontem do dróg/ulic, o których 

mowa w ust.1, należy wyznaczać  o szerokości pasa drogowego min 5m,  
b)   dojazdowe do więcej niż jednej działki budowlanej, z których każda nie przylega frontem 

do dróg/ulic, o których mowa w ust. 1, należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego 
min 8m,  

c)  dojazdowe do gruntów rolnych – należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego min 6m, 
d)  drogi przeciwpożarowe do obiektów – należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Na podstawie przepisów odrębnych ustala się: 
1) zakaz lokalizacji w pasach drogowych dróg/ulic publicznych obiektów budowlanych i urządzeń 

niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem 
przypadków określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3,  

2) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń, niezwiązanych z 
gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, a także ich  przebudowę i budowę za 
zgodą zarządcy drogi,  

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci  lokalnej infrastruktury technicznej w sposób nie 
powodujący zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego oraz niezakłócający wykonania zadań 
zarządu drogi – za zgodą zarządcy drogi,  

4)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w 
odległości mniejszej, niż określonej w niniejszej uchwale i przepisach odrębnych, może nastąpić 
za zgodą zarządcy drogi. 

3.   W pasach drogowych dróg: 
1)  należy zachować i uzupełnić istniejące zadrzewienia,  
2) zaleca się zapewnić w pasie drogowym drogi/ulicy KDL min 20% powierzchni biologicznie 

czynnej, przy czym zieleń wysoką sytuować  min w jednym szpalerze drzew.  
 

§ 47 
1.   Ustala si ę ogólne zasady wyposa żenia terenów obj ętych planem w miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych: 
1) w pasach drogowych dróg/ulic: 

a)  KDG - miejsca postojowe lokalizować na warunkach i za zgodą zarządcy drogi,  



b) KDL, KDD i KDW – zaleca się zapewnić min 1 przyuliczne miejsce postojowe na 5 
mieszkań,  usytuowanych przy poszczególnych odcinkach dróg-ulic, 

2) w granicach działki/nieruchomości: 
a)  na terenach  MN1, MN2, MN3, MNp, MZ, MU, MP, UC i RM - min 2 m.p. (wliczając garaż) 

na 1 mieszkanie,    
b) dla usług: 

– kultury  – min 20m.p. na 100 użytkowników,  
– gastronomii – 1m.p.  na 4 miejsca konsumpcyjne,  
– oświaty -  min 5m.p. 
– zbiorowego zamieszkania – min 25m.p. na 100 łóżek, 
– sportu – min 25mp. na 100 użytkowników,  
– oraz min 1m.p. na 4 zatrudnionych, 

c)  dla administracji  – min 20 m.p. na 100zatrudnionych, 
d)  dla usług bytowych i usług pozostałych o powierzchni użytkowej, oraz dla usług handlu o 

powierzchni sprzedaży: 
od 0 m2 do 100m2 – min 3m.p.,  
powyżej 100m2  do 200m2  – min 5m.p.,  
powyżej 200m2 do 400m2  - na każde rozpoczęte 50m2 min 2m.p.,  
powyżej 400m2   - zapewnić parking o  powierzchni min równej powierzchni sprzedaży,  
oraz min 1m.p. na 4 zatrudnionych, 

d)  dla usług rzemieślniczych i technicznych – min 1 m.p. na 2 zatrudnionych oraz właściwą 
liczbę miejsc postojowych dla klientów, przy czym liczba miejsc postojowych nie może być 
mniejsza niż 5 m.p.,  

         3)  dla terenów UC, UPo i UPk dopuszcza się zaspokojenie potrzeb parkingowych poza   
               terenem, przy zachowaniu izochrony dojścia 1min tj. max 100m,  
         4)  ilość i lokalizacja parkingów powinna uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
 

Rozdział 3 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczne j  

 
§ 48 

1.  Ustala si ę docelowe pełne uzbrojenie terenów  zabudowanych,  z zastrzeżeniem ust. 3, w sieci: 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz 
gazową dla celów bytowych i grzewczych, powiązane z systemami komunalnymi poza obszarem 
objętym zmianą planu, a także następujące warunki rozwoju  infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wod ę - dla celów bytowych, usługowych i produkcyjnych oraz ochrony 

przeciwpożarowej: 
a)  w oparciu komunalne ujęcie wody, rozdzielczą siecią wodociągową istniejącą oraz 

rozbudowaną,    
b)  dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyjnych - z istniejących lub 

projektowanych lokalnych ujęć wód podziemnych, przy zachowaniu wymogów przepisów 
odrębnych, w tym szczególnie w zakresie wymaganych odległości od terenu ZC,  

c)   dla terenów zabudowanych zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,  

2) odprowadzenie ścieków: 
a) bytowych - na komunalną oczyszczalnię ścieków, centralnym systemem kanalizacji 

sanitarnej; do czasu zakończenia realizacji sieci na terenach istniejącej i planowanej  
zabudowy dopuszcza się: 
– gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych pod warunkiem zapewnienia 

ich odbioru i oczyszczenia,  
– realizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla obsługi budynków mieszkalnych, 

usytuowanej na działkach o powierzchni min 1000m2,   
b)  przemysłowych – poprzez zorganizowany system kanalizacji zakładowej do komunalnej 

kanalizacji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych 
przez zarządcę, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w 
przypadkach przekroczenia dopuszczalnych  wskaźników, określonych przepisami  
odrębnymi; dopuszcza się czasowe gromadzenie ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych, 

 



c)   opadowych i roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, 
dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i 
składowania - do własnych urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania 
wód opadowych, z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, za zgodą i na warunkach 
zarządcy, lub do kanalizacji deszczowej i wód lub do ziemi, po uprzednim podczyszczeniu 
w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi; odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z pozostałych terenów oraz obiektów budowlanych - do wód lub do ziemi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3) zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą – z istniejących sieci i stacji transformatorowych; 
wymagana: 
a) modernizacja istniejących linii 15 kV, z zaleceniem  pozostawienia ich w istniejących 

osiach; na odcinkach  kolidujących z planowaną zabudową  i zagospodarowaniem terenu, 
wskazanych na rysunku zmiany planu, w miarę możliwości i potrzeb, linie  należy 
wykonać jako podziemne,  

b) modernizacja i rozbudowa sieci nn, z zaleceniem wykonania jej jako podziemnej na 
terenach zabudowanych centrum usługowego wsi (UC), placu publicznego (KP) terenach 
rekreacyjno-sportowych (ZP i US) oraz terenach  planowanych do zabudowy (MNp),  

c) budowa stacji transformatorowych na terenie odbiorcy, w przypadku wystąpienia nowych 
potrzeb odbiorców przemysłowych, których nie zaspokoją istniejące urządzenia 
elektroenergetyczne, 

4) zaopatrzenie w gaz :  
a) bezprzewodowy, dla zaspokojenia potrzeb cielnych, z wolnostojących zbiorników 

lokalizowanych na działkach o powierzchni min 800m2,  
b)   docelowo w gaz przewodowy, z istniejących sieci wysokiego ciśnienia, 

5) telekomunikacja – z istniej ącej sieci przewodowej:     
a)  wymagane stosowanie sieci podziemnej na terenach koncentracji mieszkalnictwa (MNp), 

usług (UC) i placu publicznego (KP); na pozostałych terenach dopuszcza się zachowanie 
linii napowietrznych,  

b) zakaz sytuowania na obszarze objętym zmianą planu anten nadawczo-odbiorczych telefonii 
bezprzewodowej. 

6) zaopatrzenie w ciepło  - z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na 
paliwa stałe, z wykorzystaniem urządzeń niskoemisyjnych; zaleca się stosowanie paliw lub 
urządzeń niskoemisyjnych w obiektach istniejących. 

2.   Sieci i urządzenia, o których mowa w ust. 1, należy: 
1) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy – sytuować w pasach drogowych w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi, a urządzenia towarzyszące sieciom na terenach oznaczonych 
symbolami  E , K i W; dopuszcza się lokalizację urządzeń na terenach o innym przeznaczeniu  
pod warunkiem zapewnienia wydzielonej działce dostępu do drogi publicznej, 

2) poza terenem istniejącej i planowanej zabudowy – sytuować wzdłuż dróg z zachowaniem 
odległości wymaganych przepisami odrębnymi,  

3) w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, dopuszcza się odstępstwa od zasad 
określonych w pkt. 1 i 2, przy czym usytuowanie sieci i urządzeń: 
a)   nie może zakłócić możliwości racjonalnej zabudowy nieruchomości,  
b)  magistrali wodociągowych o średnicy większej niż 160mm wzdłuż terenów kolejowych 

należy uzgodnić z właściwym zarządcą kolei. 
3.  Dla zabudowy, której sytuowanie dopuszczono  na terenach rolniczych R2, inwestorzy zobowiązani 

są do realizacji indywidualnych sieci zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń gromadzenia ścieków, 
lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w tym szczególnie przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

4.   Odprowadzenie  odpadów:  
1) komunalnych - na składowisko komunalne; minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, 

gromadzić w sposób selektywny, wynikający z ich składu fizyko-chemicznego, i bezpieczny dla 
środowiska,  

2) niebezpiecznych i przemysłowych – zgodnie z decyzją właściwego organu, wydaną na 
podstawie przepisów odrębnych; minimalizować ilość odpadów; gromadzić selektywnie w 
szczelnych zbiornikach i przekazywać do unieszkodliwienia upoważnionym jednostkom 
gospodarczym. 

 
 



Rozdział  4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  i krajobrazu  kulturowego 

 
§ 49 

Ustala si ę nast ępuj ące  zasady ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia ludzi na obszarze 
objętym zmian ą planu:  
1.  W zakresie ochrony środowiska:  
     1)    przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagają : 

a) przeprowadzenia  postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, zgodnie z 
przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska; raport o oddziaływaniu  
przedsięwzięcia na środowisko powinien określać i oceniać także jego wpływ na sąsiednią 
zabudowę, chronioną na podstawie przepisów odrębnych,  

b) stosowania rozwiązań techniczno – technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko i sąsiednią zabudowę chronioną; preferuje się stosowanie najlepszych  
dostępnych technik.  

2)  istniejące przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz inne rodzaje 
działalności gospodarczej, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na ich 
szkodliwy wpływ na środowisko, wymagają sporządzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; w przypadku gdy z przeglądu ekologicznego wynika, że nie są 
dotrzymane standardy jakości środowiska i standardy emisyjne należy stosować rozwiązania 
techniczne i technologiczne minimalizujące  wpływ działalności gospodarczej na środowisko, 
lub doprowadzić do jej likwidacji,   

3)  zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których 
mowa w przepisach odrębnych. 

2.  W zakresie ochrony przed hałasem: 
1)  nakaz stosowania w zakładach produkcyjnych oraz usługowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych  ograniczających emisję hałasu do środowiska, 
2) dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów objętych zmianą planu, ustala się zgodnie z 

przepisami odrębnymi, przy czym za tereny: 
a)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – uznaje się tereny oznaczone symbolem  MN1, 

MN2, MN3, MNp,  
b)  zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – uznaje 

się tereny oznaczone symbolem UPo,  
c)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi  - uznaje się tereny 

oznaczone symbolem  MP i MU,   
d)  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego – uznaje się teren 

oznaczony symbolem  UC,   
e)  teren rekreacyjno-wypoczynkowy poza miastem – uznaje się teren  oznaczony symbolem 

ZP i ZN,    
f)  zabudowy zagrodowej – uznaje się tereny oznaczone symbolem RM i MZ,  

3)   dla pozostałych terenów dopuszczalnych poziomów hałasu nie ustala się,  
4)  dla budynków lub pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi podlegających ochronie 

na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed hałasem, położonych w zasięgu  
potencjalnego uciążliwego oddziaływania terenów kolejowych oraz drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KDG, należy stosować zabezpieczenia w budynku lub jego części, 
spełniające wymagania Normy Polskiej regulującej ochronę przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach oraz dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, określone w  
przepisach odrębnych. 

3.  W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
1)  na terenie RZ1 i RZ2 prace ziemne prowadzić w okresie jesienno-zimowym – zakaz 

czasowego deponowania mas ziemnych, substancji ropopochodnych i odpadów,  
2) przed przystąpieniem do budowy należy zdjąć wierzchnią warstwę gleby (humus)                         

i zagospodarować przy rekultywacji terenu, 
3) gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzić selektywnie, zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w gminie; miejsca czasowego gromadzenia odpadów innych niż komunalne 
zabezpieczyć przed przedostaniem się do ziemi substancji mających negatywny wpływ na 
środowisko.  

 
 
 



4.   W zakresie ochrony powietrza: 
1) należy dotrzymać standardy emisyjne substancji do powietrza oraz wartości odniesienia, 

określone przepisami odrębnymi; preferować hermetyzację procesów technologicznych, 
ograniczających emisję zanieczyszczeń i substancji zapachowych,  

2) zakaz składowania na otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji 
niezorganizowanej do powietrza.  

5. W zakresie ochrony wód,  w tym szczególnej ochrony projektowanego Obszaru Najwyższej 
Ochrony (ONO) wód podziemnych  GZWP nr 332 Subniecka  Kędzierzyńsko – Głubczycka: 
1)  realizację planowanego przeznaczenia terenów warunkuje się wykluczeniem oddziaływania na 

grunt i wody substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, łącznie z 
oddziaływaniem długookresowym na grunt i wody zanieczyszczeń opadających, emitowanych 
pierwotnie do powietrza, w tym szczególnie takich jak  metale ciężkie, substancje mogące być 
przyczyną skażenia lub zakażenia środowiska, zanieczyszczenia nierozkładalne lub 
trudnorozkładalne,  

2)  na terenach produkcyjnych, magazynowo-składowych, baz sprzętowych i transportowych, 
usług technicznych i rzemieślniczych, parkingach itp., na których istnieje niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia  wód i ziemi substancjami, nakazuje się: 
a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed spływem zanieczyszczonych wód  na 

tereny przyległe,  
b) budowę urządzeń zabezpieczających przed przedostaniem się substancji zagrażających 

środowisku naturalnemu  wód i ziemi,  
3)  zakaz : 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, które mimo spełnienia wymogów obowiązujących 
przepisów odrębnych, nie wykluczają w drodze sytuacji awaryjnych skażenia lub 
zakażenia środowiska, z wyłączeniem obiektów  wyposażonych w system monitoringu lub 
w systemy zabezpieczające przed skażeniem gruntu i wód podziemnych,  

b) lokalizacji na otwartym terenie składowisk substancji i materiałów mogących powodować 
zanieczyszczenie gruntu i  wód,  

c) rolniczego wykorzystania ścieków. 
 
 

Rozdział  5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 50 
1. Wskazuje się obiekty zabytkowe, ujęte w rejestrze zabytków, podlegające ochronie 

konserwatorskiej: 
1)  kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych – nr rej. 142/54 z 27 grudnia 1954r., 
2)  spichlerz (ob. budynek usługowy)  ul. Kościelna 4 – nr rej. 2072/82 z 18 lutego 1982r. 

2.  Przedmiotem ochrony w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 jest ukształtowanie 
historycznej bryły budynku,  konstrukcja, geometria i pokrycie dachu, podziały oraz wystrój 
architektoniczny elewacji, w tym szczególnie materiał wykończeniowy i detal architektoniczny 
(gzymsy, kształt oraz obramienia otworów okiennych i drzwiowych,  stolarka okienna i drzwiowa) 
oraz  ich bezpośrednie otoczenie w granicach działki, w tym szczególnie starodrzew. 

3.  Pozwolenia na dokonanie zmian sposobu użytkowania obiektu, wszelkich robót budowlanych i 
konserwatorskich, a także pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje się 
po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4.  Dokonanie zmian  przeznaczenia zbytku, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i 
innych robót budowlanych oraz podejmowanie innych czynności, określonych przepisami 
odrębnymi w zakresie ochrony zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

5.   W otoczeniu zabytku wszelkie prace ziemne należy wyprzedzająco zgłosić i uzgodnić z organem 
właściwym ds. spraw ochrony zabytków oraz prowadzić je  zgodnie z wymogami określonymi w 
przepisach odrębnych.  

 
§ 51 

1.  Niniejszym planem obejmuje się ochroną konserwatorską  obiekty zabytkowe, wskazane na 
rysunku planu, które jednocześnie ujmuje się w gminnej ewidencji zabytków: 

       1) budynki: 



a) dom ul. Góra Św. Anny 71 (d. 47),  
b) dom ul. Góra Św. Anny 56 (d. 54),  
c) dom ul. Słowackiego 20 (d. 18),  
d) budynek gospodarczy przy domu ul. Słowackiego 20 (d. 18). 

      2)  obiekty małej architektury: 
a) kapliczka przy domu ul. Góra Św. Anny 48,  
b) kapliczka przy domu ul. Góra Św. Anny 81,  
c) kapliczka przy domu ul. Góra Św. Anny 109 (d. 73),  

3)  cmentarz katolicki ul. Góra Św. Anny - Kościelna.   
2.  Przedmiotem ochrony w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jest ukształtowanie historycznej 

bryły budynku, geometria dachu, podziały i wystrój architektoniczny elewacji, w tym szczególnie 
materiał wykończeniowy, detal architektoniczny oraz kształt  otworów okiennych i podziały 
wewnętrzne stolarki okiennej. Dopuszcza się rozbiórkę budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. 
a, w celu zapewnienia prawidłowego powiązania drogi KDL z drogą KDG. 

3.  Przedmiotem ochrony w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, jest ukształtowanie bryły 
obiektu, geometria dachu,  materiały wykończeniowe oraz wystrój zewnętrzny i  wewnętrzny.  

4.  Przedmiotem ochrony na terenie cmentarza, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, jest zachodni fragment 
ogrodzenia wykonany z cegły, mogiła poległego w Powstaniu  Śląskim Jana Świergota, 
usytuowana przy północnym ogrodzeniu cmentarza oraz rosnące przy niej drzewo,  

5.  Pozwolenia na dokonanie zmian sposobu użytkowania obiektu, wszelkich robót budowlanych i 
konserwatorskich, a także pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje się 
po uzgodnieniu z wojewódzkich konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 52 

1. Ustala się częściową ochronę konserwatorską obiektów wykazujących cechy zabytkowe, 
zrealizowanych  przed 1945 rokiem, wskazanych na rysunku zmiany planu: 
1)  budynków: 

młyn  z domem mieszkalnym  i przyległym budynkiem  gospodarczym  -   ul. Młyńska 7,  
budynek mieszkalny ul. Góra Św. Anny 64,  
budynek mieszkalno-gospodarczy  przy budynku ul. Góra Św. Anny  90,  
budynek szkoły ul. Góry Św. Anny 91,  
budynek mieszkalny ul. Góra Św. Anny 109. 

        2) chronionych elementów tradycji lokalnej: 
             a)  krzyż w rejonie domu ul. Góry Św. Anny 134,  
             b)  krzyż  na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny i Lipowej. 
2. Ochrona  budynków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obejmuje ukształtowanie bryły budynku, 

geometrię dachu, detale architektoniczne elewacji   frontowej budynku, w tym szczególnie  układ i 
kształt otworów okiennych, detale architektoniczne (gzymsy międzykondygnacyjne i koronujący, 
obramienia okienne i drzwiowe) oraz materiał wykończeniowy. 

3. Zaleca się aby przebudowa i remont budynków, o których mowa w ust. 1, powodujące  zmiany w 
elementach objętych ochroną, określonych w ust. 2, podejmować po uzyskaniu pozytywnej opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. O potrzebie uzyskania opinii decyduje inwestor. 

4. Ochrona elementów tradycji lokalnej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje ochronę miejsca 
lokalizacji i zewnętrznego ukształtowania obiektu.  

 
§ 53 

1. Stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunku zmiany planu, podlegają ochronie 
konserwatorskiej. 

2. W obrębie terenu udokumentowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1, oraz 
ich rejonie wszystkie prace ziemne, w tym także wykonanie zadrzewienia lub zalesienia terenu, 
należy wyprzedzająco zgłosić i uzgodnić z organem właściwym ds. ochrony zabytków oraz 
prowadzić je zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.  

3. Na pozostałym obszarze, objętym zmianą planu, w przypadku odkrycia podczas prowadzenia 
robót ziemnych lub budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 
zabytkiem, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 
 
 



Rozdział  6 
Zasady kształtowania  przestrzeni publicznych 

 
§ 54 

1.  Ustala si ę tereny publiczne, oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolem:  
1)  US – tereny sportu i rekreacji, 
2)  ZN – tereny zieleni objęte projektowanymi formami ochrony przyrody,  
2)  ZP -  tereny zieleni parkowej,  
3)  ZS -  tereny zieleni urządzonej,  
4)  KP – tereny  placów publicznych. 

2.  Dla terenów publicznych, o których mowa w ust. 1, oprócz ustaleń szczegółowych w zakresie 
przeznaczenia oraz sposobu ich zabudowy i zagospodarowania , ustala się: 

1) możliwość lokalizacji:  
a)   urządzonych miejsc na kontenery do selektywnego zbierania odpadów na terenie ZS,  
b)   znaków oraz planów informacji wizualnej,    
c)  tymczasowych obiektów usługowo-handlowych i sanitarnych na czas organizacji imprez 

masowych i okolicznościowych,  
2) zakaz: 

a) lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych,  
b) wygradzania terenu oznaczonego symbolem ZP i ZS,  
c) grodzenia terenu US i  KP, od strony publicznych dróg/ulic i ciągów pieszo-jezdnych, 

ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych,    
d) lokalizacji budynków/wiat blaszanych, składanych z gotowych elementów, lub innych 

obiektów budowlanych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego,  
3) obowiązek zapewnienia: 

a) dostępności osobom niepełnosprawnym do urządzeń komunikacji (placów, ciągów 
pieszych, przejść pieszych, miejsc parkingowych)  oraz do obiektów usług publicznych i 
terenów zieleni urządzonej,  

b) wyposażenia terenów w elementy małej architektury i zieleń towarzyszącą oraz zachowania 
ujednoliconego ich charakteru i wysokich walorów estetyczno-krajobrazowych, 
dostosowanych do warunków lokalnych. 

 
 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich u żytkowaniu  
 

§ 55 
1. Ustala się obowi ązek zapewnienia dost ępu do cieków wodnych i rowów  melioracyjnych 

właściwemu zarządcy, odpowiedzialnemu za ich eksploatację, oraz: 
1)  zakaz: 

a) grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 
mniejszej niż 1,5m od linii brzegu,  

b) sytuowania  wszelkich obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką wodną, z 
wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej - w  odległości mniejszej niż 5m od linii 
brzegu powierzchniowych cieków publicznych,   

2)   dopuszcza się skanalizowanie cieku wodnego lub rowu melioracyjnego - za zgodą zarządcy.  
2. Od granic terenu komunikacji kolejowej  KK :  

1)  zachować odległość nie mniej niż 15m – dla zadrzewień i zakrzewień, z wyłączeniem drzew, 
których wysokość może przekraczać 10m, 

2)  w pasie terenu o szerokości 5m – zakaz sytuowania obiektów budowlanych mogących utrudnić 
prowadzenie kolejowej drogi technologicznej. 

3. Ustala się potencjalny zasi ęg uci ążliwego oddziaływania terenu komunikacji kolejowej  KK 
wielkości 150m od jego linii rozgraniczających – w budynkach mieszkalnych stosować 
rozwiązania techniczne zabezpieczające przed oddziaływaniem hałasu i wibracji; ww. rozwiązania 
zaleca się stosować także w budynkach mieszkalnych usytuowanych w  odległości mniejszej niż  
20m od drogi oznaczonej symbolem KDG. 

4. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  15kV zachować odległość: 
min 6m - do rzutu budynku i jego części, przeznaczonych na pobyt ludzi,  
min 5m - do rzutu prowadzonych robót budowlanych. 



5. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmentarza,   obejmującej obszar  położony  w odległości 
do 50m wokół jego granic, ustala się:  
1)  zakaz lokalizacji : 

a) nowych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz budynków zamieszkania 
zbiorowego,  

b) zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów 
przechowujących artykuły żywności, w tym także silosów i suszarni zbóż,  

c) studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych. 

2)  dopuszcza się odbudowę,  rozbudowę, przebudowę  i nadbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych.  

 
 

Rozdział 8  
Zasady  i warunki scalania oraz podziału nieruchomo ści 

 
§ 56 

Dla terenów obj ętych zmian ą  planu  ustala si ę nast ępujące zasady  i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomo ści: 
1. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości: 

1) podziału nieruchomości zabudowanych można dokonać jeżeli jest on zgodny z przepisami 
odrębnymi oraz ustaleniami zmiany planu, 

2) zgodność, o której mowa w ust. 1,  dotyczy : 
a) zapewnienia dostępu do drogi/ulicy,  
b) możliwości doprowadzenia właściwej dla przeznaczenia terenu  infrastruktury technicznej,  
c) zachowania szczegółowych ustaleń planu w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania 

terenów oraz w zakresie usytuowania budynków w stosunku do granic działki i warunków p-
poż, wymaganych przepisami odrębnymi,  

d) uwzględnienia  prawnie chronionych interesów stron w zakresie określonym przepisami 
odrębnymi, w tym szczególnie spływu wód opadowych, obsługi komunikacyjnej i 
inżynieryjno-technicznej oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi. 

2. W projektach podziału nieruchomości należy zachować ustalone planem zasady wydzielenia dróg 
i ulic, w tym wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.  

3. Linie rozgraniczające  tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, określone ściśle, stanowią 
równocześnie zewnętrzne granice działek przeznaczonych do wydzielenia;  granice działek 
można korygować wzdłuż linii rozgraniczających określonych orientacyjnie w przypadkach 
określonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.  

4. Na terenach oznaczonych symbolem MN1, MN2, MN3, MZ, MU i RM – zaleca się dokonać 
regulacji granic między sąsiednimi działkami, w przypadku gdy na jednej z nich istniejący 
budynek mieszkalny jest usytuowany w granicy działki, a działka sąsiednia w stanie istniejącym 
jest niezabudowana.  

5. Ustala się parametry dla wydzielanych,  nowych działek budowlanych, na terenie oznaczonym 
symbolem: 
1)  MN1, MN2 i MN3: 

   a)  dla budynków wolnostojących: 
         -  szerokość frontu działki – min 18m, max  35m,  
         -  powierzchnia działki  - min 700m2, max 1600m2 
   b) dla budynków bliźniaczych: 
        - szerokość frontu działki – min 14m, max 18m,    
       -  powierzchnia działki  - min 600m2, max 1200m2,  

2)  MNp – podział (scalenie) działek wykonać zgodnie z rysunkiem zmiany planu; dopuszcza się 
dokonanie innego podziału działek położonych w jednostronnym ciągu planowanej 
zabudowy, dostępnej z tej samej drogi/ulicy, przy zachowaniu następujących ich parametrów: 
a)   dla budynków wolnostojących: 
      -   szerokość frontu działki – min 20m,  max 40m,  
      -   powierzchnia działki – min 1200m2, max 2500m2,  

2)   MP – zaleca się podział działek wykonać zgodnie z rysunkiem zmiany planu; dopuszcza się 
dokonanie innego podziału działek przy zachowaniu następujących ich parametrów: 
a)   szerokość frontu działki – min 25m, max 50m, 



b)   powierzchnia działki – min 1200 m2, max 3000m2 
3)   UC – centrum usługowego wsi:  

a) dla budynków w zabudowie zwartej i półzwartej: 
– szerokość frontu działki – min 12m, max 35m, 
– powierzchnia działki – min 350m2,  

b) dla budynków w zabudowie wolnostojącej: 
– szerokość frontu działki – min 50m,  
– powierzchnia działki – min 1200 m2,  

5)  RM i MZ - wydzielone działki: 
a) pod zabudowę zagrodową: 

– szerokość frontu działki – min 25m,  
– powierzchnia działki - min 3000m2,  

b) pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną: 
– szerokość frontu działki – min 20m,  
– powierzchnia działki  - min 1000m2, max 1600m2,  

6)  RO  – dopuszcza się dokonywanie podziałów w celu powiększenia powierzchni działek 
sąsiednich zabudowanych lub przeznaczonych  pod zabudowę, przy czym: 
a)   szerokość wydzielonej działki powinna odpowiadać szerokości działki, dla której 

powiększenia podział jest dokonywany,  
b)   wydzieloną działkę zaleca się scalić z działką, dla której powiększania podział został 

dokonany. 
6. Dopuszcza się zastosowanie innych parametrów działek, niż określone w ust. 5, w przypadkach 

uzasadnionych nieregularnym kształtem terenu objętego podziałem lub skrajnym usytuowaniem 
działki przy liniach rozgraniczających  terenu, o przeznaczeniu  określonym zmianą planu.  

7. Zaleca się aby kąt położenia granicy działek dla zabudowy jednorodzinnej, w stosunku do linii 
rozgraniczających pasa drogowego, wynosił  90o, jednak nie był mniejszy niż  60o.  

8. W przypadku podziału nieruchomości, na których usytuowany jest obiekt ujęty w rejestrze 
zabytków,  obowiązują  przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków; zaleca się stosować 
przepisy odrębne także dla nieruchomości, na których usytuowany jest obiekt ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków.  

9. Ustala się następujące zasady i warunki  scalania nieruchomości: 
1) na terenach oznaczonych symbolem MNp, położonych pomiędzy ul. Słowackiego  i  

Dworcową,  zaleca się dokonać scalenia działek zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 
dopuszcza się także  dokonanie kompleksowego scalenia i wtórnego podziału całego terenu  
przeznaczonego pod zabudowę MNp, przy zachowaniu  wymogów ust. 5 pkt. 2,   

2) dopuszcza się procesy scalania nieruchomości na pozostałych terenach, objętych zmianą  
planu,  gdy istniejąca wielkość i geometria działki uniemożliwia jej wykorzystanie i racjonalne 
zagospodarowanie dla celów określonych w zmianie planu, zgodnie z jego ustaleniami 
szczegółowymi,  

3) scalenie działek nie może przekraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających terenów o 
różnych rodzajach przeznaczenia, wyznaczonych ściśle.  

 
 

DZIAŁ III 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§57 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały dopuszcza się 
zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów objętych planem, o 
ile nie jest on sprzeczny i docelowo nie uniemożliwi lub utrudni zagospodarowania zgodnie z jego 
ustaleniami. 
 

§ 58  
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości – w granicy 
terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu  symbolami: 
1) KP, KS, K, KDG, KDL, KDD, KDW i KDP – 5%, 
2) US,  ZS, ZC  i RO - 10%,   
3) MZ, MN1, MN2, MN3 i MNp - 20%,  
4) ZP, MU, MP, UC, U i PS - 30%,  



2. Nie ustala się stawki dla pozostałych terenów objętych zmianą planu, ponieważ sposób ich 
przeznaczenia nie ulegnie zmianie. 

3. Od gruntów będących własnością gminy, lub zbywanych na jej rzecz, w przypadku ich zbycia  
jednorazowa oplata nie będzie pobierana.  

 
§ 59 

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa, 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/213/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego Nr 105, poz. 873),  w obszarze objętym i uregulowanym niniejszą uchwałą. 
 

§ 60 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.  
 

§ 61  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
(-) mgr inż. Ryszard Froń 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do uchwały Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Le śnicy 

z dnia 29 pa ździernika 2007r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa RASZOWA  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w  art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz 
z 2007r. Nr 127, poz. 880) wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa RASZOWA. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza 
Leśnicy z dnia 7 września 2007r. dot. uwag wniesionych do ww. zmiany planu   
 

Rada Miejska  w Le śnicy  
rozstrzyga co nast ępuje: 

 
1. Odrzuca si ę uwag ę wniesion ą przez                                      dnia 18 lipca 2 007r., w której nie 

wyraża on zgody na zmianę przeznaczenia działki nr 844./13 km. 4 z upraw polowych, łąk i 
pastwisk (oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 17.RP/RZ1) na ogrody i sady 
(oznaczone w projekcie zmiany planu symbolem RO), ponieważ działka ta w 2003r. została  (cyt. ) 
„bezprawnie zajęta i ogrodzona przez właściciela nielegalnie funkcjonującego warsztatu 
samochodowego, a także została zabudowana, a jej powierzchnia utwardzona” . Uwagę odrzuca 
się z niżej podanym uzasadnieniem. 

2. Odrzuca si ę uwag ę wniesion ą przez                                 dnia 18 lipc a 2007r., w której nie 
wyraża on zgody na zmianę przeznaczenia działki nr 844/13 km. 4 z upraw polowych, łąk i 
pastwisk (oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 17.RP/RZ1), na ogrody i sady 
(oznaczone w projekcie zmiany planu symbolem RO), bowiem teren  ww. działki jest bezprawnie 
zajęty, ogrodzony i częściowo zabudowany,  oraz służy działalności  gospodarczej właściciela 
działki Ne 844/2 (warsztat samochodowy).  Uwagę odrzuca się z niżej podanym uzasadnieniem. 

 
UZASADNIENIE 

Obie uwagi dotyczą działki nr 844/13 km. 4. Uwagi nie uwzględnia się ponieważ w zmianie planu nie 
dokonuje się zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenu spornej działki nr 844/13. W 
obowiązującym planie działka ta przeznaczona jest pod użytki rolne (17RP/RZ1), a projekt zmiany 
planu zachowując to przeznaczenie, ogranicza go do  jednego z rodzajów  użytków rolnych tj. do 
sadów i ogrodów (RO). Zmianie ulegają warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Celem ustaleń 
zmiany planu jest regulacja, na całym obszarze objętym zmianą planu (a nie tylko na terenie działki nr 
844/13), wielkości istniejących działek z zabudową zagrodową, a także działek z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 5-8 arów.  Projekt planu zapewnia rozwój istniejącym 
siedliskom z zabudową zagrodową oraz możliwość powiększenia intensywnie zabudowanych działek 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.   
Jednocześnie, w świetle ww. ustaleń obowiązującego planu, należy stwierdzić, że lokalizacja budynku 
wiaty służącej do celów rolniczych na spornej działce nr 844/13 jest zgodna z jego ustaleniami, tak jak 
zgodna jest lokalizacja warsztatu napraw samochodów o nie więcej niż 3 stanowiskach roboczych na 
przyległej działce nr 844/2.  Innym problemem jest legalność  budowy tych  obiektów, wynikająca z 
dopełnienia (lub nie) przez inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.  Te kwestie 
podlegają  ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 156., poz. 1118 z 
późn. zm.) , a w konsekwencji  organowi nadzoru budowlanego, i nie są regulowane ustawą z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
na podstawie której sporządza się  plan zagospodarowania przestrzennego.  
W związku z powy ższym rozstrzyga si ę jak w sentencji.  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
(-) mgr inż. Ryszard Froń 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
do uchwały Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Le śnicy 

z dnia 29 pa ździernika 2007r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa RASZOWA 
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie  realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne 

gminy Leśnica, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa  RASZOWA,  oraz o zasadach ich finansowania.  

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, 
poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 
2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), w związku z  art. 7 ust.1 
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r.  Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, 
poz. 327 i Nr 138, poz. 974)  oraz  art. 167 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 
708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Rada Miejska w Leśnicy przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w 
sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy 
Leśnica, oraz o zasadach ich finansowania : 

 

1. Inwestycje obejmujące place publiczne, parkingi ogólnodostępne, drogi i infrastrukturę komunalną 
oraz tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej i urządzonej, ujęte w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA, należące do zadań własnych Gminy 
Leśnica: 
1) budowę strategicznych parkingów,  oznaczonych w zmianie planu symbolem KS (w centrum 

usługowym wsi – o łącznej powierzchni 2800m2) – zakładany termin realizacji 2012-2015r.,  
2) budowę placu publicznego, oznaczonego z zmianie planu symbolem KP (rynek wsi – o pow. 

2900m2) – zakładany termin realizacji  2015 – 2017r., 
3) budowę terenu zieleni urządzonej ZS (parku osiedlowego – o pow. 3100m2) – zakładany teren 

realizacji 2015 – 2017r., 
4) budowę dróg gminnych, w tym: 

– poszerzenie pasów drogowych istniejących gminnych dróg publicznych, oznaczonych na 
rysunku zmiany planu symbolem KDL i KDD, do 12m  i 10m na odcinkach  o  łącznej 
długości ok. 860m (średnio o 4m), oraz ich modernizacja – zakładany termin realizacji 
2010 – 2020r., w miarę występowania potrzeb,  

– budowa planowanych (w zmianie planu) odcinków dróg gminnych, oznaczonych na 
rysunku zmiany planu symbolem KDL,  na odcinkach o łącznej długości ok. 450m – 
zakładany termin realizacji 2010-2012r.  

5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów objętych zmianą planu – w ramach realizacji  
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi. Zakładany termin realizacji – lata 2007 – 2015. 

 
2.  Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym w 

niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych :  
1) środki własne  – w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Leśnica;  w kolejnych latach 

po uchwaleniu zmiany planu, stosownie do potrzeb i możliwości, w budżecie przeznaczane 
będą środki na realizację zadań gminnych w zakresie dróg i infrastruktury technicznej oraz na 
zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej, z uwzględnieniem dochodów ze 
sprzedaży nieruchomości, podatków, (zmian w podatkach od nieruchomości), renty 
planistycznej, opłat adiacenckich    

2) fundusze strukturalne   



3) kredyty, pożyczki preferencyjne  
4) środki prywatne (porozumienia publiczno – prywatne). 
 

3.  Realizacja w/w zadań odbywać się będzie w trybie zamówień publicznych, możliwa będzie również 
(stosownie do przepisów) poprzez umowy-porozumienia publiczno–prywatne.  

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
(-) mgr inż. Ryszard Froń 

 


