
( Dziennik Urz�dowy Województwa Opolskiego Nr 5 z dnia 26 stycznia 2007 roku, poz. 103) 
Uchwała NR II/11/06 

Rady Miejskiej w Le�nicy 
z dnia  4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ł�KI KOZIELSKIE 
 

TEREN PRZEMYSŁOWY, TEREN ZABUDOWY RZEMIE�LNICZEJ  
ORAZ TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (jt. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: 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 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, ze zm.: z 2004r. Nr 6 poz. 41 i  Nr 141 poz. 1492; z 
2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319), w zwi�zku z art. 27  
niniejszej ustawy, a tak�e uchwał� Rady Miejskiej w Le�nicy Nr XXXIX/227/06 z dnia 6 marca 2006 
roku w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Ł�ki Kozielskie oraz uchwały Nr XL/235/06  z dnia 24 kwietnia 2006r.  
zmieniaj�cej ww. uchwał�,  
 

Rada Miejska w Le�nicy, po stwierdzeniu zgodno�ci  projektu zmiany planu ze studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Le�nica,   

uchwala  co nast�puje: 
 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Uchwala si� zmian�  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł�ki 
Kozielskie, zatwierdzonego uchwał� Nr XXXIII/215/2001  Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 10 
wrze�nia 2001r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 106, poz. 876 z 13 listopada 
2001r.),  zwan� w dalszej cz��ci uchwały zmian� planu,  obejmuj�c� tereny oznaczone ww. planie 
symbolem:  
1) 13.RP/RZ1, 14.RP/RZ1, 1.UR  i 5.MR, działki o nr ewid. gruntu 692/2, 692/1, 694, 698, 729/1, 

730/1, 762/2, 762/1, 763, 764 i 761 km. 4 i 5 oraz działk� o nr ewid. gruntu 280 km.  4,  i 
nadaje si� im symbol P, 

2) 1.MR,  działka o nr ewid. gruntu 495 km. 4,  i nadaje si� jemu symbol UR,  
3) 3.US  i 8.RP/RZ1, działka o nr ewid. gruntu 650/3 km. 4,  i nadaje si� jemu symbol UP, ZP i 

KDW. 
2. Przebieg granic obszarów obj�tych zmian� planu okre�laj� rysunki w skali 1 : 1000,  zwane w  

dalszej tre�ci uchwały rysunkami zmiany  planu.  
3. Zakres zmiany planu obejmuje: 

1) zmian� przeznaczenia terenów wraz ze zmian� zasad zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy,  

2) zmian� symboli  terenów obj�tych zmian� planu,  
3) wprowadzenie ustale� w zakresie wymaganym obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi, w 

szczególno�ci ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
4. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1, zawarte s�: 

1) w  tre�ci niniejszej uchwały,  
2) na rysunkach zmiany planu w skali 1 : 1000 b�d�cych  integraln�  cz��ci� uchwały, 

stanowi�cych zał�cznik : 
a) nr 1  - obejmuj�cy teren, o którym mowa w  §1 ust. 1 pkt. 1,  
b) nr 2  - obejmuj�cych teren, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 2,   
c) nr 3  -  obejmuj�cych teren, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 3. 

5. Zał�cznikami do niniejszej uchwały s� ponadto: 



1) zał�cznik nr 4 -  rozstrzygni�cie Rady Miejskiej w Le�nicy o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, 

2) zał�cznik nr 5 - rozstrzygni�cie Rady Miejskiej w Le�nicy o sposobie realizacji  zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.  

 
§ 2 

1. Przedmiotem ustale� zmiany planu s� tereny o ró�nych rodzajach przeznaczenia,  wyznaczone 
na rysunkach zmiany planu liniami rozgraniczaj�cymi, oznaczone symbolami: 
1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (§ 6),  
2) UR – tereny zabudowy  rzemie�lniczej (§ 7),  
3) UP – tereny zabudowy usługowej  (§ 8),  
4) ZP – tereny zieleni urz�dzonej (§ 9), 
5) KDW – tereny dróg i ulic wewn�trznych (§ 10). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,  ustala si� przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, a w 
uzasadnionych przypadkach przeznaczenie uzupełniaj�ce,  oraz warunki ich zabudowy i 
zagospodarowania z uwzgl�dnieniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  a 
tak�e ustala si�:  
1) zasady rozwoju sieci drogowej oraz wyposa�enia terenów w miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych (§ 10-11 ),  
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej (§ 12),  
3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz terenów i obiektów 

podlegaj�cych ochronie na podstawie przepisów odr�bnych  (§ 13),  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego (§ 14), 
5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych (§ 15), 
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu (§16 -

17), 
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci (§ 18),  
8) zasady tymczasowego zagospodarowania terenów ((§ 19), 
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� jednorazow� opłat� od wzrostu warto�ci 

nieruchomo�ci (§ 20). 
3. Przy zagospodarowaniu terenów, o których mowa w ust. 1, oprócz ustale� niniejszej uchwały 

obowi�zuj� tak�e przepisy odr�bne, zawieraj�ce inne  ograniczenia lub zasady dysponowania  
terenami,  czy  te� zawieraj�ce inne ograniczenia odno�nie prowadzenia okre�lonych rodzajów 
działalno�ci przez wła�cicieli lub inne osoby dysponuj�ce  gruntami. 

 
§ 3 

1. Na terenach,  o których mowa w §2 ust. 1, wyznaczonych liniami rozgraniczaj�cymi  mo�na 
lokalizowa�: 
1) nowe obiekty budowlane wraz ze zwi�zanymi z nimi instalacjami, urz�dzeniami budowlanymi  

oraz dokonywa� remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu 
u�ytkowania istniej�cych obiektów budowlanych lub ich cz��ci, a tak�e wykonywa� inne 
roboty budowlane zgodnie z przeznaczeniem terenu, okre�lonym w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały,   

2) urz�dzenia i sieci infrastruktury technicznej  oraz budynki gospodarcze/gara�owe i ziele� 
towarzysz�c�.  

2. Przebieg linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania – wyznaczonych �ci�le, nie podlega zmianom, z wył�czeniem zmiany 
dokonanej w trybie wymaganym przepisami odr�bnymi. Dopuszcza si� korygowanie przebiegu 
linii rozgraniczaj�cych, wyznaczonych orientacyjnie, w dostosowaniu do istniej�cego 
zagospodarowania terenu, podziałów własno�ciowych oraz wyst�puj�cych  potrzeb 
komunikacyjnych. 

 
§ 4 

1. Obowi�zuj�cymi ustaleniami planu, zawartymi na rysunku planu,  s�  nast�puj�ce oznaczenia 
graficzne:  
1) granica obszaru obj�tego zmian� planu,  
2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 

zagospodarowania – wyznaczone �ci�le oraz  wyznaczone orientacyjnie,  
3) linie zabudowy - nieprzekraczalne,  



4) pojedyncze drzewa lub grupy drzew - do adaptacji,  
5) projektowane szpalery drzew,  
6) projektowane pasy zieleni izolacyjnej,  
7) symbole literowe terenów o ró�nym  przeznaczeniu  lub ró�nych zasadach 

zagospodarowania. 
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne rysunków zmiany planu, maj� charakter 

informacyjny, przy czym w uchwale wprowadza si� ustalenia dla nast�puj�cych terenów i 
obiektów:  
1) strefy  kontrolowanej  gazoci�gów wysokopr��nych. 

 
§ 5 

1.    Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, Normy Polskie i Normy Bran�owe oraz przepisy prawa miejscowego 
obowi�zuj�ce na terenie województwa opolskiego, 

2) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� rodzaje przeznaczenia, które s� 
preferowane do sytuowania w granicach  terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj�cymi, lub  
na wydzielonych z niego działkach,  

3) przeznaczeniu dopuszczalnym  – nale�y przez to rozumie� inne ni� podstawowe rodzaje 
przeznaczenia, dopuszczone do sytuowania na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi, lub na wydzielonych z niego działkach,  które mog� wyst�powa� 
samodzielnie, a obiekty budowlane mo�na realizowa� niezale�nie od obiektów o 
przeznaczeniu podstawowym, 

4) przeznaczeniu uzupełniaj�cym - nale�y przez to rozumie� inne ni� podstawowe i 
dopuszczalne rodzaje przeznaczenia nie wyst�puj�ce samodzielnie na terenie wydzielonym 
liniami rozgraniczaj�cymi, lub na wydzielonych z niego działkach,  które mo�na realizowa� 
wył�cznie na terenie lub w budynku przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego pod 
warunkiem, �e nie  b�dzie zajmowa� wi�cej ni� 30% jego powierzchni,  

5) intensywno�� zabudowy – nale�y przez to rozumie� wska�nik wyra�aj�cy nieprzekraczalny, 
procentowy udział powierzchni zabudowy  kubaturowych obiektów budowlanych w 
powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj�cymi, lub wydzielonych z niego działek, 
pozostaj�cych we władaniu inwestora,  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna – nale�y przez to rozumie� lini� wyznaczaj�c� najmniejsz� 
dopuszczaln� odległo�� obiektów budowlanych od linii rozgraniczaj�cej pasa drogowego 
drogi/ulicy lub granicy terenów o ró�nych rodzajach przeznaczenia, w zale�no�ci od rodzaju 
obiektu budowlanego mierzon� do �ciany/przegrody/fundamentu, lub ich najbli�szego punktu,  

7) działalno�� o ograniczonej uci��liwo�ci – nale�y przez to rozumie� działalno�� nie 
powoduj�c� przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska i standardów emisyjnych poza 
granicami terenu, do którego prowadz�cy działalno�� posiada tytuł prawny, z całkowitym 
wykluczeniem : 
a) rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych 

sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko, zgodnie z przepisami odr�bnymi,   
b) rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, dla których  

obowi�zek sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko  mo�e by� wymagany, 
je�eli z raportu wynika znacz�ce oddziaływanie na obszar NATURA 2000,  

c) zakładów stwarzaj�cych zagro�enie wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej. 
8) działalno�� nieuci��liwa - nale�y przez to rozumie� działalno�� nie powoduj�c� 

przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska i standardów emisyjnych poza granicami 
terenu, do którego prowadz�cy działalno�� posiada tytuł prawny, z całkowitym wykluczeniem 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, oraz  nie wymagaj�c�: 
a) budowy budowli mog�cych wpłyn�� niekorzystnie na estetyk� terenu, takich jak  place 

składowe, place postojowe dla samochodów ci��arowych, wiaty, wolnostoj�ce 
konstrukcje,  silosy, wolnostoj�ce maszty antenowe i urz�dzenia techniczne,  

b) obsługi transportowej wielokrotnej tj. wi�cej ni� 2 kursy na dob� lub pojazdami  o 
dopuszczalnej  masie powy�ej 2,5t,  

9) usługi publiczne – nale�y przez to rozumie� usługi administracji publicznej, kultury,  o�wiaty i 
nauki, opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji, bezpiecze�stwa i ochrony ludzi oraz mienia,  
obsługi pocztowej i telekomunikacyjnej, a tak�e inne ogólnodost�pne usługi o podobnej 
funkcji, w tym tak�e o budynki o funkcji biurowej i socjalnej, 



10) usługi komercyjne – nale�y przez to rozumie� usługi handlu, gastronomii, kultury i rozrywki, 
obsługi turystyki, mieszkalnictwa zbiorowego oraz inn� działalno�� gospodarcz� jak np. 
gabinety lekarskie, pracowanie projektowe, kancelarie prawnicze i punkty obsługi finansowej i 
ubezpieczeniowej itp., 

11) usługi techniczne – nale�y przez to rozumie� stacje obsługi i remontowe sprz�tu 
budowlanego, rolniczego, lub �rodków transportu, w tym usługi mechaniczne, naprawy 
pojazdów, blacharskie i lakiernicze, wulkanizacyjne oraz inne o podobnym profilu, 
wykonywane w zakładach rzemie�lniczych produkcyjnych i usługowych, z wył�czeniem stacji 
paliw, 

12) usługi rzemie�lnicze – nale�y przez to rozumie� usługi stolarskie, �lusarskie, kamieniarskie, 
piekarnicze i cukiernicze i inne o podobnym profilu, wykonywane w zakładach rzemie�lniczych 
produkcyjnych i usługowych,  

13) usługi bytowe – nale�y przez to rozumie� usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, 
szewskie, naprawy sprz�tu AGD i RTV, fotograficzne, pralnicze, zegarmistrzowskie, optyczne, 
elektrotechniczne, administracji, zarz�dzania i finansowe oraz inne o podobnym profilu, nie 
powoduj�ce uci��liwo�ci wynikaj�cych z ruchu samochodów  w porze nocnej (22oo-6oo), 

14) front działki – nale�y przez to rozumie� granic� działki budowlanej przyległej do pasa 
drogowego drogi, z której odbywa si�  wjazd lub wej�cie na działk�,  

15) dach symetryczny – nale�y przez to rozumie� dach zało�ony na  głównej bryle budynku, o 
jednakowych k�tach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegaj�cych si� w jednej 
kalenicy.  

16) ziele� towarzysz�ca – nale�y przez to rozumie� ziele� ozdobn�, rekreacyjn� i izolacyjn�, 
17) m.p. – nale�y przez to rozumie� miejsca postojowe dla samochodów osobowych.  

2.    U�yte w  zmianie planu wyra�enia: 
1) działka budowlana, dost�p do drogi publicznej, powierzchnia sprzeda�y – definiuj� przepisy 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,   
2) obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, roboty budowlane, budowa, 

przebudowa, remont, urz�dzenia budowlane, tymczasowy obiekt budowlany  – definiuj� 
przepisy ustawy  Prawo budowlane,  

3) budynek u�yteczno�ci publicznej,  budynek zamieszkania zbiorowego, budynek gospodarczy , 
mieszkanie, poziom terenu, kondygnacja nadziemna, powierzchnia biologicznie czynna – 
definiuj� przepisy rozporz�dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie,  

4) powierzchnia zabudowy, powierzchnia u�ytkowa – definiuj� przepisy Normy Polskiej, 
5) pas drogowy, droga, ulica, droga publiczna, droga wewn�trzna – definiuj� przepisy ustawy o 

drogach publicznych oraz rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie,  

6) przedsi�wzi�cie, substancja niebezpieczna, oddziaływanie na obszar NATURA 2000, odpady, 
powa�na awaria przemysłowa, instalacja, najlepsze dost�pne techniki,  standard jako�ci 
�rodowiska i standardy emisyjne, zanieczyszczenie  – definiuj� przepisy ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska,  

3. Wyra�enia, o których mowa w ust. 2 interpretuje si� według stanu prawnego obowi�zuj�cego w 
dniu uchwalenia zmiany planu. 

 
 
 

DZIAŁ II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania  
 

 
§ 6 

1. P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z przeznaczeniem podstawowym 
pod zakłady produkcyjne, przetwórcze i wytwórcze, składy i magazyny, handel hurtowy oraz bazy 
budowlane, transportowe i obsługi rolnictwa  z nast�puj�cymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 
1) dopuszcza si� lokalizacj�: 

a) usług rzemie�lniczych i technicznych,    
b) istniej�cych gazoci�gów wysokopr��nych i projektowanych stacji redukcyjno-



pomiarowych gazu,   
c) anten nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej, 

2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
a) usługi handlu detalicznego,  
b) usługi techniczne i zakładowa stacja paliw na terenie baz transportowych,  
c) pojedyncze mieszkania słu�bowe,  

3) działalno�� gospodarcza powinna odpowiada� kryteriom działalno�ci o ograniczonej 
uci��liwo�ci lub działalno�ci nieuci��liwej,  

4) zakaz lokalizacji: 
a) produkcji i przetwarzania artykułów spo�ywczych oraz napojów,  
b) mieszka� słu�bowych w zasi�gu oddziaływania anten nadawczo-odbiorczych telefonii 

komórkowej.  
2. Dla terenu P ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zjazd na teren – jak dotychczas, z gminnej  drogi publicznej, oznaczonej symbolem KDg; 
dopuszcza si� lokalizacj� nowych zjazdów na teren z gminnej drogi  wewn�trznej, oznaczonej 
symbolem KDw, pod warunkiem poszerzenia jej pasa drogowego do szeroko�ci nie mniejszej 
ni� 7m, w tym kosztem terenu oznaczonego symbolem P; zmiana szeroko�ci pasa drogowego 
drogi winna uwzgl�dnia� zachowanie istniej�cych drzew,  

2) w granicach terenu sytuowa� miejsca postojowe dla samochodów osobowych u�ytkowników 
stałych i przebywaj�cych okresowo, zgodnie z wymogami  § 11,  

3) w s�siedztwie istniej�cej zabudowy mieszkaniowej zaleca si� sytuowa� obiekty budowlane o 
funkcjach nieuci��liwych takie jak budynki administracyjne, socjalne, usługowe i magazynowe,  

4) w miejscach wskazanych na rysunku zmiany planu wykona� pas zieleni izolacyjnej wysokiej i 
�redniowysokiej o szeroko�ci nie mniejszej ni� 3m, z nie mniej ni� 25% udziałem zieleni 
zimozielonej,  

5) zachowa� pojedyncze drzewa i grupy drzew, wskazane na rysunku zmiany planu,  
6) na obszarze wyst�powania okresowych, lokalnych podtopie� podnie�� rz�dn�  terenu do 

poziomu min. 192,5m n.p.m.;  zaleca si� aby rz�dna nie była mniejsza ni� 193m n.p.m. na 
terenie pozostałym,   

7) przy sytuowaniu obiektów budowlanych nale�y tak�e spełni� wymogi  §16-17 niniejszej  
uchwały, 

8) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– 6m - od linii rozgraniczaj�cej  pasa drogowego dróg gminnych,  oznaczonych 
symbolami KDg i KDw, jednak zgodnie z rysunkiem zmiany planu,  

– 5m od pozostałych linii rozgraniczaj�cych  terenu,  
b) intensywno�� zabudowy – nie wi�cej ni� 50% powierzchni działki/nieruchomo�ci, 

pozostaj�cej we władaniu inwestora,  przy czym powierzchnia zabudowy jednego obiektu 
budowlanego nie mo�e by� wi�ksza ni� 1000m2, 

c) powierzchnia biologicznie czynna -  nie mniej ni� 20% powierzchni działki, 
d) gabaryty i wysoko�ci: 

– budynków  – nie wi�cej ni� 3 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
wysoko�� od poziomu terenu do górnej kraw�dzi �ciany zewn�trznej nie mo�e 
przekroczy� 9m, a do najwy�ej poło�onej kraw�dzi dachu (kalenicy) 12m; dopuszcza 
si� sytuowanie budynków produkcyjnych wy�szych tylko w przypadkach 
uzasadnionych wzgl�dami technologicznymi, jednak nie wy�szych ni� 15m od 
poziomu terenu do najwy�ej poło�onej kraw�dzi dachu, 

– pozostałych obiektów budowlanych – nie wi�cej ni� 15m od poziomu terenu do 
najwy�ej poło�onego punktu budowli,  z wył�czeniem kominów i anten nadawczo-
odbiorczych,  

e) geometria dachu budynków – dachy spadziste, o k�tach nachylenia głównych połaci 
dachowych 5-40o. 

 
§ 7 

1. UR – teren zabudowy rzemie�lniczej, z przeznaczeniem podstawowym pod usługi 
rzemie�lnicze z towarzysz�c� zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, z nast�puj�cymi 
ograniczeniami i dopuszczeniami: 
1) dopuszcza si� lokalizacj�: 

a) usług komercyjnych,   
2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 



a) usługi handlu, zwi�zane z przeznaczeniem podstawowym, 
3) działalno�� gospodarcza powinna odpowiada� kryteriom działalno�ci o ograniczonej 

uci��liwo�ci lub działalno�ci nieuci��liwej,  
4) zakaz lokalizacji drugiego budynku mieszkalnego na terenie. 

2. Dla terenu UR ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1) zjazd na teren - istniej�cy,  
2) w granicach terenu sytuowa� miejsca postojowe  dla samochodów osobowych u�ytkowników 

stałych i przebywaj�cych okresowo, zgodnie z wymogami  § 11 niniejszej uchwały,  
3) w miejscach wskazanych na rysunku zmiany planu wykona� pas zieleni izolacyjnej  

�redniowysokiej, z nie mniej ni� 40% udziałem zieleni zimozielonej,  
4) dopuszcza si� usytuowanie budynków w odległo�ci 1,5m od granicy działki,  
5) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5m od frontu działki, zgodnie z rysunkiem planu;  
b) intensywno�� zabudowy – nie wi�cej ni� 40% powierzchni działki, przy czym powierzchnia 

zabudowy  jednego obiektu budowlanego nie mo�e by� wi�ksza ni� 300m2,  
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni� 25% powierzchni działki,  
d) gabaryty i wysoko�ci:  

– budynków – nie wi�cej ni� 3 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
wysoko�� od poziomu terenu do górnej kraw�dzi �ciany zewn�trznej nie mo�e 
przekracza� 6,5m, a do najwy�ej poło�onej kraw�dzi dachu  (kalenicy) 12m,  

– pozostałych obiektów budowlanych – nie wi�cej ni� 12m od poziomu terenu do 
najwy�ej poło�onego punktu budowli, z wył�czeniem kominów, 

e) geometria dachu – dach spadzisty-symetryczny, o k�tach nachylenia głównych połaci 
dachowych 35-45o. 

   
§ 8 

1. UP – teren zabudowy usługowej, z przeznaczeniem podstawowym pod usługi publiczne, z 
towarzysz�cymi urz�dzeniami sportu i rekreacji, z nast�puj�cymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 
1) dopuszcza si� lokalizacj�: 

a) usług komercyjnych i bytowych, 
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  
c) budynków socjalno-sanitarnych oraz parkingów na samochody osobowe i autobusy, 

zapewniaj�cych obsług� s�siedniego terenu sportowo-rekreacyjnego,  
d) pasa drogowego drogi oznaczonej symbolem KDp,   
e) istniej�cych gazoci�gów wysokopr��nych,   

2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
a) mieszkania,  towarzysz�ce przeznaczeniu  podstawowemu, 
b) wolnostoj�ce budowle ochronne oraz pomieszczenia do wykorzystania na schrony i 

ukrycia dla ludno�ci,  
3) działalno�� gospodarcza powinna odpowiada� kryteriom działalno�ci nieuci��liwej,  
4) zakaz lokalizacji: 

a) usług wymagaj�cych du�ego zaplecza magazynowego oraz składowania materiałów na  
otwartym terenie, 

b) obiektów budowlanych, mog�cych niekorzystnie wpłyn�� na estetyk� terenu, takich jak 
kioski, baraki, wiaty, składy  itp. 

2. Dla terenu UP ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) zjazd na teren z ulicy oznaczonej symbolem KDW, z wył�czeniem budynków usług 

bezpiecze�stwa i ochrony ludzi oraz mienia, dla których nale�y zapewni� zjazd z powiatowej 
drogi publicznej, oznaczonej symbolem KDp,   

2) kosztem terenu UP poszerzy� pas drogowy powiatowej drogi publicznej, oznaczonej 
symbolem KDp,  do szeroko�ci nie mniejszej ni� 12m; w granicach planowanego pasa 
drogowego obowi�zuj� ustalenia § 11 niniejszej uchwały,  

3) w granicach terenu sytuowa� miejsca postojowe dla u�ytkowników stałych i przebywaj�cych 
okresowo,  zgodnie z wymogami § 11 ust. 2 niniejszej uchwały; liczba miejsc postojowych 
powinna uwzgl�dnia� potrzeby s�siedniego terenu sportowo-rekreacyjnego,  

4) pasy zieleni izolacyjnej  o szeroko�ci nie mniejszej ni� 2m , z przewag� gatunków zgodnych z  
siedliskiem, wykona� wzdłu�: 



a) parkingu dla obsługi s�siedniego terenu sportowo-rekreacyjnego, a zabudow� usług 
o�wiaty ,  

b) granicy pasa drogowego dróg publicznych, oznaczonych symbolem KDp i KDW,  
5) zapewni�: 

a) atrakcyjnie skomponowan� pod wzgl�dem funkcjonalnym przestrze� z wydzielonymi 
strefami parkowania,  komunikacji pieszej, rekreacji i zieleni towarzysz�cej, 

b) wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposa�enia i zagospodarowania terenu, w 
tym szczególnie małej architektury, o�wietlenia i nawierzchni terenu, z odpowiednim dla  
ww. stref zró�nicowaniu rysunku, faktury i barwy,  

c) wymagane przepisami odr�bnymi drogi po�arowe,  
6) dopuszcza si� lokalizacj� budynków w odległo�ci 3m od granicy działki,  
7) przy sytuowaniu obiektów budowlanych lub ich terenów nale�y tak�e spełni� wymogi  §16-17 

niniejszej  uchwały, 
8) teren poło�ony pomi�dzy frontem działki, a elewacj� frontow� budynków usługowych 

pozostawi� ogólnodost�pny (niewygrodzony), z wył�czeniem  budynków usług o�wiaty,  
9) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– 8m od planowanej granicy pasa drogowego powiatowej drogi publicznej, oznaczonej 

symbolem KDp,  
– 6m od planowanej granicy pasa drogowego gminnej drogi wewn�trznej, oznaczonej 

symbolem KDW,  
– 20m od linii rozgraniczaj�cej  terenu oznaczonego symbolem ZP i kraw�dzi lasu,  
– 5m od pozostałych linii rozgraniczaj�cych terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) intensywno�� zabudowy – nie wi�cej ni� 50% powierzchni działki, przy czym powierzchnia 
zabudowy jednego obiektu budowlanego nie mo�e by� wi�ksza ni� 400m2,  

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni� 35% powierzchni działki,  
d) gabaryty i wysoko�ci: 

– budynków – nie wi�cej ni� 3 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
wysoko�� górnej kraw�dzi elewacji frontowej nie mo�e przekracza� 8m, a najwy�ej 
poło�onej kraw�dzi dachu  (kalenicy) 12m  od poziomu terenu, 

– pozostałych obiektów budowlanych – wysoko�� najwy�ej poło�onego punktu budowli 
nie mo�e przekracza� 12m od poziomu terenu, z wył�czeniem kominów, 

e) geometria dachu - dachy spadziste-symetryczne o k�tach nachylenia głównych połaci 
dachowych 35-45o .  

 
§ 9 

1. ZP – teren zieleni urz�dzonej, wył�czony z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym pod  
ogólnodost�pny zespół zadrzewie� o funkcji wodochronnej, z nast�puj�cymi  dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 
1) dopuszcza si� lokalizacj� podziemnych urz�dze� i sieci lokalnej infrastruktury technicznej,  
2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 

a) niezb�dne �cie�ki spacerowe z terenowymi urz�dzeniami rekreacji i wypoczynku, z 
wył�czeniem elementów u�ytkowych słu��cych rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porz�dku jak piaskownice, hu�tawki, drabinki, �mietniki itp., 

2. Dla terenu ZP ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) ochronie podlega istniej�ca ziele� wysoka – dopuszcza si� tylko ci�cia piel�gnacyjne,  
2) zakaz zmiany stosunków wodnych oraz istniej�cego ukształtowania  terenu,  
3) stosowa� nawierzchnie wył�cznie z materiałów naturalnych, jak piasek, �wir, glina i kamie�, 
4) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 

a) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni� 70% powierzchni terenu,  
b) wysoko�� obiektów małej architektury nie mo�e przekracza� 2m.  

 
 

Rozdział 2 
Zasady rozwoju sieci drogowej 

oraz wyposa�enia terenów w miejsca postojowe dla samochodów. 
 

§ 10 
1. KDW – teren drogi/ulicy wewn�trznej, z przeznaczeniem podstawowym pod pas drogowy 

gminnej ulicy klasy dojazdowej (D 1x2) lub ci�g pieszo-jezdny.   



2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala si� utrzymanie dotychczasowego i realizacj� 
planowanego przeznaczenia terenu z dopuszczeniem remontu i budowy obiektów budowlanych i 
urz�dze� zwi�zanych z gospodark� drogow� i obsług� ruchu drogowego.  

3. Dla terenu KDW ustala si�  nast�puj�ce parametry i zasady zagospodarowania terenu: 
1) szeroko�� pasa drogowego – nie mniej ni� 12m w liniach rozgraniczaj�cych, ł�cznie z pasem 

drogowym o szer. 8m, wyznaczonym dla drogi o symbolu 010/1 D1/2 w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł�ki Kozielskie,  

2) jezdnia – dwupasmowa o szeroko�ci nie mniejszej ni� 5m i promieniach skr�tu nie mniejszych 
ni� 6m, zako�czona placem manewrowym o wymiarach nie mniejszych ni� 12,5 x 12,5m  lub 
parkingiem umo�liwiaj�cym zawracanie, z uwzgl�dnieniem przepisów odr�bnych w zakresie 
ochrony przeciwpo�arowej,  

3) chodnik – nie mniej ni� jednostronny, sytuowany wzdłu� terenu oznaczonego symbolem UP, o 
szeroko�ci nie mniejszej ni� 3m zapewniaj�cej przeprowadzenie ruchu pieszego do 
s�siednich terenów sportowych, o zró�nicowanej barwie i fakturze nawierzchni,  

4) pas zieleni izolacyjnej – nie mniej ni� jednostronny, sytuowany zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu, o szeroko�ci nie mniejszej ni� 2m z nasadzeniem szpaleru drzew o gatunkach 
dostosowanych do typu siedliska, 

5) w przypadku realizacji ci�gu pieszo-jezdnego jezdni� realizowa� bez kraw��ników, a pasy 
ruchu kołowego i pieszego zró�nicowa� barw� i faktur� nawierzchni,  

6) zapewni� powi�zanie z drog� le�n� oraz doj�cie do s�siednich terenów sportowo-
rekreacyjnych.  

 
§ 11 

1. Na podstawie przepisów odr�bnych, dla terenów dróg i ulic, o których mowa w §8 ust. 2 pkt. 
2 i §10 niniejszej uchwały,  ustala si�: 
1) dopuszcza si� etapow� modernizacj� i budow� dróg/ulic, w dostosowaniu do wyst�puj�cych 

potrzeb,  
2) odst�pstwa od ustalonych parametrów drogi-ulicy, o których mowa §8 ust. 2 pkt. 2 i §10 ust. 3, 

w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwi�zaniami technicznymi, mo�liwe przy 
zachowaniu warunków okre�lonych w przepisach odr�bnych,  

3) zakaz lokalizacji w pasach drogowych dróg/ulic obiektów budowlanych i urz�dze� 
niezwi�zanych z gospodark� drogow� lub potrzebami ruchu drogowego, z wył�czeniem 
lokalizacji urz�dze� i sieci  lokalnej infrastruktury technicznej, które nale�y sytuowa�: 
a) w sposób nie powoduj�cy zagro�enia i utrudnie� ruchu drogowego oraz niezakłócaj�cy 

wykonania zada� zarz�du drogi, 
b) za zgod� zarz�dcy drogi,  

4) istniej�ce obiekty budowlane i urz�dzenia, niezwi�zane z gospodark� drogow� lub potrzebami 
ruchu drogowego, w przypadku je�li nie powoduj� zagro�enia i utrudnie� dla ruchu 
drogowego mog� pozosta� w dotychczasowym stanie;  wykonanie ich przebudowy i budowy 
wymaga  zgody zarz�dcy drogi,  

5) lokalizacja nowych zjazdów z dróg publicznych  wymaga  zgody zarz�dcy drogi; na zjazd 
sporz�dzi� projekt spełniaj�cy wymogi przepisów odr�bnych,  

6) drog�/ulic� nale�y dostosowa� do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
2. Dla terenów obj�tych zmiana planu, ustala si� nast�puj�ce zasady wyposa�enia w miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych: 
1) w obr�bie nieruchomo�ci poło�onych: 

a) na terenie UP - dla usług przeznaczenia podstawowego  nie mniej ni� 5m.p.; dla usług 
przeznaczenia dopuszczalnego nie mniej ni�:  
– 1m.p. na jedno mieszkanie,  
– 1m.p. na ka�de 25m2 powierzchni u�ytkowej usług komercyjnych,   
– 1m.p. na ka�de 50m2   powierzchni u�ytkowej  usług bytowych,   

b) na terenie UR nie  mniej ni�: 
– 2m.p.  dla usług przeznaczenia podstawowego,  
– 2m.p. na jedno mieszkanie,  
– 1m.p  na ka�de 50m2   powierzchni u�ytkowej  usług handlu,  

c) na terenie P – nie mniej ni� 1m.p. na 5 zatrudnionych, z uwzgl�dnieniem  odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych dla przewidywanej liczby klientów.   

       2) ilo�� i lokalizacja miejsc postojowych  powinna uwzgl�dnia� potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
 



Rozdział 3 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej 

 
§ 12 

1. Ustala si� pełne uzbrojenie terenów w sieci: wodoci�gow�, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetyczn�, telekomunikacyjn� oraz gazow� dla celów produkcyjnych, 
usługowych, ochrony przeciwpo�arowej, bytowych i grzewczych, powi�zane z systemami 
komunalnymi poza obszarami obj�tymi zmian� planu.  

2. Ustala si� nast�puj�ce warunki rozwoju sieci infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wod�  - w oparciu o komunalne uj�cie wody, rozdzielcz� sieci� wodoci�gow� 

istniej�c� oraz rozbudowan�, przy czym: 
a) dla planowanych terenów i zabudowy zapewni� zaopatrzenie w wod� do celów 

przeciwpo�arowych, w  ilo�ci i na zasadach okre�lonych przepisami odr�bnymi,  
b) dopuszcza si� zaopatrzenie w wod� dla celów produkcyjnych terenu, oznaczonego 

symbolem P,  z istniej�cych lub projektowanych lokalnych uj�� wód podziemnych i 
powierzchniowych, przy zachowaniu wymogów przepisów odr�bnych,  

2) odprowadzenie �cieków: 
a) bytowych – do planowanej kanalizacji sanitarnej  i do oczyszczalni �cieków; do czasu 

realizacji sieci dopuszcza si� gromadzenie �cieków bytowych w zbiornikach 
bezodpływowych pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia,  

b) przemysłowych (lub komunalnych) – poprzez zorganizowany system kanalizacji 
zakładowej do kanalizacji sanitarnej i wła�ciwej oczyszczalni �cieków, na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dc�, po uprzednim podczyszczeniu w urz�dzeniach zakładowych 
w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych  wska�ników, okre�lonych przepisami  
odr�bnymi;  do czasu realizacji sieci dopuszcza si� gromadzenie: 

– �cieków przemysłowych w zbiornikach bezodpływowych pod warunkiem 
zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia, 

– �cieków przemysłowych ł�cznie ze �ciekami bytowymi je�li odpowiadaj� ich 
składowi i charakterowi,   

c) opadowych i roztopowych, pochodz�cych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w tym z terenów przemysłowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych i dystrybucji paliw, dróg i parkingów - do własnych urz�dze�  
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, z odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej, za zgod� i na warunkach zarz�dcy,  lub kanalizacji deszczowej; 
dopuszcza si� odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów oraz 
obiektów budowlanych  do wód lub do ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu 
wymaganym  przepisami odr�bnymi i zgodnie z nimi,  

       3)   zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych sieci i stacji transformatorowych;  
      w przypadku wyst�pienia nowych potrzeb odbiorców przemysłowych ze stacji  
      transformatorowych usytuowanych na terenie odbiorcy, 

4)    telekomunikacja – z istniej�cej sieci przewodowej,  
5)  zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na  

paliwa stałe, z wykorzystaniem urz�dze� niskoemisyjnych; zaleca si� stosowanie paliw lub    
urz�dze� niskoemisyjnych w obiektach istniej�cych, 

6)  zaopatrzenie w gaz – bezprzewodowy ze �ródeł lokalnych; docelowo w gaz przewodowy. 
3. Dla sieci, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala si�: 

1) usytuowanie w pasie drogowym  dróg/ulic, w uzgodnieniu z zarz�dc� drogi, lub w pasie 
terenu zawartym pomi�dzy granic� pasa drogowego a nieprzekraczaln� lini� zabudowy, w 
uzgodnieniu z wła�cicielem nieruchomo�ci,   

2) w przypadkach uzasadnionych szczególnymi rozwi�zaniami technicznymi, usytuowanie sieci 
i urz�dze� w inny sposób ni� ustalono w pkt. 1 jest dopuszczalne pod warunkiem,  �e nie 
b�dzie zakłóca� mo�liwo�ci racjonalnej zabudowy nieruchomo�ci oraz narusza� ustale� 
zmiany planu. 

4. Odprowadzenie odpadów: 
a) komunalnych - na składowisko komunalne; minimalizowa� ilo�� wytwarzanych odpadów, gromadzi� 

w sposób selektywny, wynikaj�cy z ich składu fizyko-chemicznego, w sposób bezpieczny dla 
�rodowiska,  

b) niebezpiecznych i przemysłowych – zgodnie z decyzj� wła�ciwego organu, wydan� na podstawie 
przepisów odr�bnych; minimalizowa� ilo�� odpadów; gromadzi� selektywnie w szczelnych 
zbiornikach i przekazywa� do unieszkodliwienia upowa�nionym jednostkom gospodarczym. 

 



 
Rozdział 4 

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
oraz terenów i obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie przepisów odr�bnych. 

 
§ 13 

W celu ochrony �rodowiska oraz ochrony zdrowia ludzi na obszarze obj�tym zmian� planu,  
ustala si�:  
1. W zakresie ochrony �rodowiska:  

1) przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co oddziaływa� na �rodowisko wymagaj� : 
a) przeprowadzenia  post�powania w przedmiocie wydania decyzji o �rodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na jego realizacj�, zgodnie z przepisami odr�bnymi; raport o 
oddziaływaniu  przedsi�wzi�cia na �rodowisko powinien okre�la� i ocenia� tak�e jego 
wpływ na obszar NATURA 2000 i s�siedni� zabudow� wsi, chronion� na podstawie 
przepisów odr�bnych,  

b) stosowania rozwi�za� techniczno – technologicznych minimalizuj�cych oddziaływanie na 
�rodowisko i s�siedni� zabudow� mieszkaniow�; preferuje si� stosowanie najlepszych  
dost�pnych technik.  

2) inne rodzaje działalno�ci gospodarczej, w przypadku wyst�pienia okoliczno�ci wskazuj�cych 
na ich szkodliwy wpływ na �rodowisko, wymagaj� sporz�dzenia przegl�du ekologicznego, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; w przypadku gdy z przegl�du ekologicznego wynika, �e nie 
dotrzymane s� standardy jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne nale�y stosowa� 
rozwi�zania techniczne i technologiczne minimalizuj�ce  wpływ zamierzenia budowlanego na 
�rodowisko,  

3) stosowa� paliwa, surowce i materiały eksploatacyjne zapewniaj�ce ograniczenie 
oddziaływania instalacji na �rodowisko.  

2.  W zakresie ochrony przed hałasem: 
1) w zakładach produkcyjnych stosowa� rozwi�zania techniczne i technologiczne  ograniczaj�ce 

emisj� hałasu do �rodowiska, 
2) dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów obj�tych zmian� planu, ustala si� zgodnie z 

przepisami odr�bnymi, przy czym za tereny: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemie�lniczymi  - uznaje si� teren 

oznaczony symbolem  UR,  
b) zabudowy  zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci lub młodzie�y – uznaje si� 

wydzielony (wygrodzony), z terenu oznaczonego symbolem UP, teren usług o�wiaty, 
3) dla pozostałych terenów dopuszczalnych poziomów hałasu nie ustala si�, przy czym dla 

obiektów lub pomieszcze� przeznaczonych na stały pobyt ludzi, podlegaj�cych ochronie na 
podstawie przepisów odr�bnych w zakresie ochrony przed hałasem, nale�y stosowa� 
zabezpieczenia w budynku lub jego cz��ci, spełniaj�ce wymagania Normy Polskiej reguluj�cej 
ochron� przed hałasem pomieszcze� w budynkach oraz dopuszczalne warto�ci poziomu 
d�wi�ku w pomieszczeniach, okre�lone w  przepisach odr�bnych, 

3.   W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
1) zwałowa� i zagospodarowa� gospodarczo masy ziemne u�yteczne; masy ziemne 

nieu�yteczne wykorzysta� gospodarczo, w tym szczególnie do zmiany ukształtowania terenu,  
2) gospodark� odpadami komunalnymi prowadzi� selektywnie, zgodnie z regulacjami 

obowi�zuj�cymi w gminie; miejsca czasowego gromadzenia odpadów innych ni� komunalne 
zabezpieczy� przed przedostaniem si� do ziemi substancji maj�cych negatywny wpływ na 
�rodowisko.  

4.    W zakresie ochrony powietrza: 
1) nale�y dotrzyma� standardy emisyjne substancji do powietrza, okre�lone przepisami 

odr�bnymi; preferowa� hermetyzacj� procesów technologicznych, w tym szczególnie 
hermetyczno�� instalacji i urz�dze� mog�cych mie� wpływ na emisj� niezorganizowan� 
gazów i pyłów do powietrza,  

2) zakaz składowania na otwartym terenie materiałów, b�d�cych �ródłem emisji 
niezorganizowanej do powietrza.  

5.   W zakresie ochrony wód, w tym szczególnej ochrony projektowanego Obszaru Najwy�szej 
Ochrony (ONO) wód podziemnych  GZWP nr 332 Subniecka  K�dzierzy�sko – Głubczycka: 
1) realizacj� planowanego przeznaczenia terenów warunkuje si� wykluczeniem oddziaływania 

na grunt i wody substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska, ł�cznie z 
oddziaływaniem długookresowym na grunt i wody zanieczyszcze� opadaj�cych, 



emitowanych pierwotnie do powietrza, w tym szczególnie takich jak  metale ci��kie, 
substancje mog�ce by� przyczyn� ska�enia lub zaka�enia �rodowiska, zanieczyszczenia 
nierozkładalne i trudno rozkładalne. 

2) na terenach przemysłowych, składowych, baz sprz�towych i transportowych, usług 
motoryzacyjnych, parkingach itp., na których istnieje niebezpiecze�stwo zanieczyszczenia  
wód i ziemi substancjami, nakazuje si�: 

a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed spływem zanieczyszczonych wód  na 
tereny przyległe,  

b) budow� urz�dze� zabezpieczaj�cych przed przedostaniem si� substancji zagra�aj�cych 
�rodowisku naturalnemu  wód i ziemi,  

        3)  zakaz lokalizacji: 
a) przydomowych oczyszczalni �cieków,  
b) obiektów budowlanych, które mimo spełnienia wymogów obowi�zuj�cych przepisów 

odr�bnych, nie wykluczaj� w drodze sytuacji awaryjnych ska�enia lub zaka�enia 
�rodowiska, z wył�czeniem obiektów  wyposa�onych w system monitoringu lub w systemy 
zabezpieczaj�ce przed ska�eniem gruntu i wód podziemnych,  

c) na otwartym terenie składowisk substancji i materiałów mog�cych powodowa� 
zanieczyszczenie gruntu i  wód. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
 

§ 14 
1. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych lub budowlanych przedmiotu, co do 

którego istnieje przypuszczenie, �e jest on zabytkiem, nale�y zachowywa� si� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi w zakresie ochrony zabytków. 

2. Badania ratownicze odkrytych nowych obiektów archeologicznych nale�y przeprowadzi� za 
pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odr�bnymi.  

 
 

Rozdział 6 
Zasady kształtowania  przestrzeni publicznych 

 
§ 15 

1.  Ustala si� tereny przestrzeni publicznych, powszechnie dost�pne, oznaczone na rysunkach 
zmiany planu symbolem:  
1) UP – teren zabudowy usługowej,  
2) ZP– teren zieleni urz�dzonej,  
3) KDW  - teren drogi/ulicy wewn�trznej, 

2.  Dla przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1, oprócz ustale� rozdziału 1-2 w zakresie 
przeznaczenia oraz sposobu ich zabudowy i zagospodarowania , ustala si�: 

1) mo�liwo�� lokalizacji:  
a) urz�dzonych miejsc na kontenery do selektywnego zbierania odpadów,  
b) znaków oraz planów informacji wizualnej i no�ników reklamowych,   
c) barier spowolniaj�cych ruch kołowy,   
d) pasów zieleni towarzysz�cej lub barier ochronnych dla izolowania dróg rowerowych, 

intensywnego ruchu pieszego  i ci�gów spacerowych, od jezdni drogi i ulicy,  
2) zakaz: 

a) grodzenia  nieruchomo�ci ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych i 
ogrodzeniami wy�szymi ni� 1,8m od strony publicznych dróg i ulic oraz ci�gów pieszo-
jezdnych,  

b) lokalizacji punktów handlowych i gastronomicznych w obiektach nie wymagaj�cych 
pozwolenia na budow�, 

3) obowi�zek zapewnienia: 
a) dost�pno�ci osobom niepełnosprawnym do urz�dze� komunikacji (placów, ci�gów 

pieszych, przej�� pieszych, miejsc parkingowych)  oraz do obiektów usług publicznych i 
terenów zieleni urz�dzonej,  

b) wyposa�enia terenów w elementy małej architektury i ziele� towarzysz�c� 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�ytkowaniu  

 
§ 16 

1. Ustala si� obowi�zek zapewnienia dost�pu do cieków wodnych i rowów melioracyjnych 
wła�ciwemu zarz�dcy, odpowiedzialnemu za ich eksploatacj�, oraz: 
1) zakaz: 

a) grodzenia nieruchomo�ci przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległo�ci 
mniejszej ni� 1,5m od linii brzegu,  

b) sytuowania  obiektów budowlanych  w  odległo�ci mniejszej ni� 5m od linii brzegu 
powierzchniowych cieków publicznych,  

2) skanalizowanie cieku wodnego lub rowu melioracyjnego mo�liwe za zgod� zarz�dcy.  
2. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV zachowa� odległo�� nie mniejsz� ni�: 

1) 6m - do rzutu budynku i jego cz��ci, przeznaczonych na pobyt ludzi,  
2) 5m - do rzutu prowadzonych robót budowlanych. 

 
§ 17 

1. Na okres eksploatacji gazoci�gów wysokiego ci�nienia o parametrach DN500 PN6,3MPa oraz  
DN 500 PN 1,6MPa  przyjmuje si� umown� wielko�� strefy kontrolowanej przez operatorów 
sieci w zakresie wszelkich działa� mog�cych spowodowa� uszkodzenie gazoci�gów: 
1) 50m od gazoci�gu DN 500 PN 6,3 MPa oraz 30m od gazoci�gu DN500 PN 1,6MPa  – na 

rysunku zmiany planu, stanowi�cym zał�cznik nr  1 do niniejszej uchwały, 
2) 65m od gazoci�gu DN 500 PN 6,3 MPa oraz 40m od gazoci�gów DN500 PN 1,6MPa  - na 

rysunku zmiany planu, stanowi�cym zał�cznik nr  3 do niniejszej uchwały,  
2. W granicach strefy kontrolowanej, o której mowa w ust. 1,  ustala si�: 

1) obowi�zek uzgodnienia projektowanych zmian zagospodarowania, zabudowy oraz 
u�ytkowania  terenu  i obiektów z wła�ciwym operatorem sieci przed uzyskaniem pozwolenia 
na budow�, a tak�e przed dokonaniem zmian ukształtowania terenu,  

2) zakaz podejmowania innych działa� i działalno�ci mog�cych mie� negatywny wpływ na 
trwało�� i prawidłow� eksploatacj� gazoci�gu. 

3. Ustalenia ust. 1 i ust. 2  przestaj� obowi�zywa�  z dniem  wył�czenia  gazoci�gu  z u�ytkowania 
lub z dniem zako�czenia przebudowy gazoci�gu eksploatowanego, w którym to wielko�� strefy 
kontrolowanej przez operatora sieci oraz  ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie jej 
terenu  nale�y ustali� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi.  

4. Po zako�czeniu eksploatacji sieci wła�ciwy operator jest zobowi�zany do likwidacji 
nieu�ytkowanej sieci w granicach terenów obj�tych zmian� planu, przy zachowaniu 
obowi�zuj�cych przepisów odr�bnych w zakresie ochrony �rodowiska. 

 
 

Rozdział 8 
Zasady  i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci 

 
§ 18 

1. Ustala si� nast�puj�ce zasady i warunki podziału nieruchomo�ci: 
1) podziału nieruchomo�ci zabudowanych mo�na dokona� je�eli jest on zgodny z przepisami 

odr�bnymi oraz ustaleniami planu, 
2) zgodno��, o której mowa w pkt. 1,  dotyczy : 

a) zapewnienia bezpo�redniego dost�pu do drogi publicznej lub wewn�trznej,  
b) mo�liwo�ci doprowadzenia wła�ciwej dla przeznaczenia terenu  infrastruktury technicznej,  
c) zachowania ustale� planu w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów oraz w 

zakresie usytuowania budynków w stosunku do granic działki i warunków p-po�, 
wymaganych przepisami odr�bnymi,  

d) uwzgl�dnienia  prawnie chronionych interesów stron w zakresie okre�lonym przepisami 
odr�bnymi, w tym szczególnie spływu wód opadowych, obsługi komunikacyjnej i 
in�ynieryjno-technicznej. 

2. W projektach podziału nieruchomo�ci nale�y zachowa� ustalone planem zasady wydzielenia dróg 
i ulic, wyznaczonych liniami rozgraniczaj�cymi.  



3. Linie rozgraniczaj�ce  tereny o ró�nych rodzajach przeznaczenia, okre�lone �ci�le, stanowi� 
równocze�nie zewn�trzne granice działek przeznaczonych do wydzielenia.  

4. Ustala si� parametry dla wydzielanych,  nowych działek budowlanych, z zaleceniem zachowania 
zasad podziału (scale�) okre�lonych rysunkiem zmiany planu: 
1) powierzchnia działki - nie mniejsza ni�  1000m2,  
2) szeroko�� frontu działki – nie mniejsza ni�  25m. 

5. Na terenach, na których istniej�ce podziały własno�ciowe nie pozwalaj� na realizacj� zabudowy, 
przeprowadzi� procedur�  scalenia i wtórnego podziału.  

6. Dopuszcza si� scalenie gruntów pod warunkiem, �e scalone działki spełni� wymagania zmiany 
planu i przepisów odr�bnych.  

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY KO�COWE 
 

§ 19 
1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały pozostawia si� ich 

dotychczasowy sposób u�ytkowania i zagospodarowania; zakaz budowy budowli rolniczych.   
2. Na terenie oznaczonym symbolem UP i ZP dopuszcza si� lokalizacj�: 

1) tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji sanitarnej i socjalnej, zapewniaj�cych obsług� 
s�siedniego terenu sportowo-rekreacyjnego,  

2) tymczasowego zagospodarowania terenu, zwi�zanego zorganizowaniem imprez sportowych,  
rozrywkowych,  handlowych  i okoliczno�ciowych.  

 
§ 20  

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala si� jednorazow� opłat� od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci – w granicy 
terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu  symbolami: 
1) P   - 30%,  
2) UP i UR  - 20%,  
3) dla pozostałych terenów -   5% 

2. Od gruntów b�d�cych własno�ci� gminy, lub zbywanych na jej rzecz, w przypadku ich zbycia  
jednorazowa oplata nie b�dzie pobierana.  

 
§ 21 

Trac� moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł�ki Kozielskie, 
zatwierdzonego uchwał� Nr XXXIII/215/2001 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 10 wrze�nia 2001r. 
opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 106, poz. 876 z 13 listopada 2001r.,  w zakresie 
uregulowanym niniejsz� uchwał�. 
 

§ 22 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy.  
 

§ 23  
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Opolskiego.  

 
 
 

 
 
 
 

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



ZAŁ�CZNIK NR 4 
do uchwały Nr II/11/06  Rady Miejskiej w Le�nicy 

z dnia 4 grudnia  2006r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ł�KI KOZIELSKIE 
�

 
 

ROZSTRZYGNI	CIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w  art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, ze zm.: z 2004r. Nr 6 poz. 41 i  
Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319) 
wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci 
prawnej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł
KI 
KOZIELSKIE. 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) po zapoznaniu si� z rozstrzygni�ciem Burmistrza 
Le�nicy z dnia 27 listopada 2006r., w którym o�wiadcza, �e do wyło�onego do publicznego wgl�du 
projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł
KI KOZIELSKIE  
– TEREN PRZEMYSŁOWY, TEREN ZABUDOWY RZEMIE�LNICZEJ  ORAZ TEREN ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ,  nie wpłyn�ły �adne uwagi  
 

Rada Miejska  w Le�nicy  
uznaje za bezprzedmiotowe  

 
post�powanie w sprawie rozpatrzenia uwag  wniesionych do wyło�onego do publicznego 
wgl�du projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł�KI 
KOZIELSKIE.  
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ZAŁ�CZNIK NR 5 
do uchwały Nr II/11/06  Rady Miejskiej w Le�nicy 

z dnia 4 grudnia  2006r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ł�KI KOZIELSKIE 
�

 
ROZSTRZYGNI	CIE  

o sposobie  realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi�cych zadania własne 
gminy Le�nica, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa  Ł
KI KOZIELSKIE - TEREN PRZEMYSŁOWY, TEREN ZABUDOWY RZEMIE�LNICZEJ  
ORAZ TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ,  oraz o zasadach ich finansowania.  

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.), w zwi�zku z  art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: 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 oraz z 
2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz  art. 167 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 
poz. 319) – Rada Miejska w Le�nicy przyjmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cie w sprawie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi�cych zadania własne gminy Le�nica, oraz o 
zasadach ich finansowania : 

1. Inwestycje obejmuj�ce drogi i infrastruktur� komunaln�, uj�te w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ł
KI KOZIELSKIE, nale��ce do zada� własnych 
Gminy Le�nica: 
1) gminne drogi publiczne i wewn�trzne: 

– poszerzenie pasa drogowego istniej�cej gminnej drogi wewn�trznej,  zapewniaj�cej 
obsług� komunikacyjn�  projektowanej zabudowy usługowej (droga klasy dojazdowej,  
oznaczona  na rysunku stanowi�cym zał�cznik nr 3 do uchwały symbolem KDW) do 
szeroko�ci 12 na odcinku o długo�ci 120m oraz jej budowa.  Zakładany termin 
realizacji: lata 2007 -2020, 

2) budowa parkingu publicznego o powierzchni ok. 0,20ha  na terenie zabudowy usługowej, 
oznaczonym symbolem UP,  zapewniaj�cego obsług� s�siedniego terenu sportowo-
rekreacyjnego. Zakładany termin realizacji - lata 2007 – 2020.  

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów obj�tych zmian� planu – w ramach realizacji  
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi. Zakładany termin realizacji – lata 2007 – 2015. 

 
�� Ustala si� nast�puj�ce �ródła finansowania zada� gminnych w zakresie wymienionym w 

niniejszym rozstrzygni�ciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych :  
1) �rodki własne  – w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Le�nica;  w kolejnych latach 

po uchwaleniu zmiany planu, stosownie do potrzeb i mo�liwo�ci, w bud�ecie przeznaczane 
b�d� �rodki na realizacj� zada� gminnych w zakresie dróg i infrastruktury technicznej oraz na 
zagospodarowanie terenów u�yteczno�ci publicznej, z uwzgl�dnieniem dochodów ze 
sprzeda�y nieruchomo�ci, podatków, (zmian w podatkach od nieruchomo�ci), renty 
planistycznej, opłat adiacenckich    

2) fundusze strukturalne   
3) kredyty, po�yczki preferencyjne  
4) �rodki prywatne (porozumienia publiczno – prywatne). 
 

�� Realizacja w/w zada� odbywa� si� b�dzie w trybie zamówie� publicznych, mo�liwa b�dzie 
równie� (stosownie do przepisów) poprzez umowy-porozumienia publiczno –prywatne.  

 
 
 
 
 

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


