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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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), oraz art. 109, art. 124 ust.
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
Rada Gminy Bierawa uchwala,  co nastêpuje:

§  1. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok, uchwalonym uchwa-
³¹ Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa  z dnia 30 grudnia 2002 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy o kwotê 35 857z³

1. W dziale 801 O�wiata i wychowanie
    rozdz.80101 Szko³y Podstawowe o kwotê            129 z³
    § 201 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹d. zleconych

                           gminom       o kwotê       129 z³

    rozdz.80195 Pozosta³a dzia³alno�æ    o kwotê   4 248 z³
    § 203 Dotacja celowa otrzymana z bud¿. pañstwa
                        na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                                o kwotê          4 248 z³

2. W dziale 853 Opieka Spo³eczna
    rozdz.85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
                                                                o kwotê      31 480 z³

    § 201 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹d. zleconych

                           gminom o kwotê        31 480 z³

II. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê  35 857z³

1. W dziale 801 O�wiata i wychowanie
    rozdz.80101             Szko³y Podstawowe

                         o kwotê                           129 z³
    § 3110 �wiadczenia spo³eczne
                                      o kwotê                           129 z³

      rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
            o kwotê          4 248 z³

    §  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz
                                         �wiadczeñ socjalnych

                                                      o kwotê      4 248 z³

2. W dziale 853 Opieka Spo³eczna
    rozdz.85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
                               o kwotê                                  31 480 z³

    § 3110 �wiadczenia spo³eczne
                             o kwotê          23 000 z³

     § 4110 sk³adki na  ubezpieczenia spo³eczne
                            o kwotê                                     8 480 z³

III.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy
                o kwotê            405 700 z³

1899

Uchwa³a Nr  X / 67 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

 z  dnia  8 sierpnia  2003r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003rok.

1. W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
     rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
                                                      o kwotê            8 000 z³

      § 4810 rezerwy    o kwotê            8 000 z³

2. W dziale 801  O�wiata i wychowanie
    rozdz.80101  Szko³y podstawowe o kwotê          5 000 z³
     § 4210   zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                            o kwotê            5 000 z³

     rozdz. 80110  Gimnazja     o kwotê       138 000 z³
     § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek
  bud¿etowych o kwotê        138 000 z³

3. W dziale 851 Ochrona Zdrowia
    rozdz.85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                      o kwotê            1 900 z³

    § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                         o kwotê            1 900 z³

4.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                          o kwotê            2 800 z³

    § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                             o kwotê            1 700 z³

    § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz
                                 �wiadczeñ socjalnych o kwotê  1 100 z³

5. W dziale 900   Gospodarka Komunalna i Ochro-
na �rodowiska

    rozdz.90095   Pozosta³a dzia³alno�æo kwotê 250 000 z³
    § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek
   bud¿etowych o kwotê      250 000  z³.

IV. Zwiêksza siê wydatki  bud¿etu Gminy    o kwotê 405 700 z³

1.  W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo

     rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                       o kwotê         45 000 z³

      § 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                       o kwotê          15 000 z³

      § 6050    wydatki inwestycyjne jednostek
                                             bud¿etowych o kwotê   30 000 z³

2. W dziale 600  Transport i ³¹czno�æ
    rozdz. 60016   Drogi publiczne gminne

                                        o kwotê       150.000 z³
    § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek
                              bud¿etowych o kwotê       150 000z³

3. W dziale 750   Administracja Publiczna
    rozdz.75023   Urzêdy Gmin        o kwotê         36 000 z³
    § 4210   zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                          o kwotê            1 000 z³

    § 6060   wydatki na zakupy inwestycyjne
  jednostek bud¿etowych o kwotê 35 000 z³
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rozdz. 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      12 000 z³
    § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                         o kwotê           4 000 z³

    § 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                        o kwotê            8 000 z³

4. W dziale 754   Bezpieczeñstwo Publiczne i
Ochrona Przeciwpo¿arowa

    rozdz.75412   Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                            o kwotê            3 000 z³

    § 2620   dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
  pozosta³ych jednostek sektora  finansów
  publicznych       o kwotê           3 000 z³

5. W dziale 801  O�wiata i wychowanie
    rozdz.80101  Szko³y podstawowe o kwotê         5 000 z³
     § 6060   wydatki na zakupy inwestycyjne
                                         jednostek bud¿etowych
                                        o kwotê                        5 000 z³

6. W dziale 851  Ochrona Zdrowia
    rozdz.85154   Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                                                      o kwotê            1 900 z³
    § 3030  ró¿ne wydatki na rzecz osób
                                       fizycznych        o kwotê  1 700 z³
    § 4110  sk³adki na ubezpieczenie
                                          spo³eczne o kwotê             100 z³
    § 4120  sk³adki na Fundusz Pracy

                            o kwotê                            100 z³

7.W dziale 853 Opieka Spo³eczna
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                         o kwotê           2 800 z³

    § 4410  podró¿e s³u¿bowe krajowe
                                                          o kwotê           1 800 z³

    § 4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                        o kwotê           1 000 z³

8. W dziale 900   Gospodarka Komunalna
                                           i Ochrona �rodowiska
    rozdz.         90015   o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                             o kwotê        30 000 z³

    § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et.
                                                                          o kwotê        30.000z³

    rozdz.90095   Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  72 000 z³
    § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek
   bud¿etowych o kwotê         50 000  z³
    § 4300      zakup us³ug pozosta³ych

                                                                       o kwotê         10 000 z³
    §               4440      odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
                               socjalnych                     o kwotê  4 000 z³
    § 6060   wydatki na zakupy inwestycyjne
                  jednostek bud¿etowych o kwotê           8 000 z³

9. W dziale 921       Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

   rozdz. 92109   Domy i �rodki kultur, �wietlice i kluby
                                                    o kwotê           3 000 z³

     § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-
wych                                                         o kwotê            3 000 z³

10. W dziale 926   Kultura Fizyczna i Sport
    rozdz.92604   Instytucje kultury fizycznej
                                                           o kwotê        45 000 z³
    § 4300   zakup us³ug pozosta³ych
                                                         o kwotê         45 000 z³

V. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê 450 000z³
1.  W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo

     rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                           o kwotê         20 000 z³

     § 4210     zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê           5 000 z³

     § 4300  zakup us³ug pozosta³ych
                                                            o kwotê        15 000 z³

2. W dziale 600  Transport i ³¹czno�æ

    rozdz. 60016    Drogi publiczne gminne o kwotê    359 500 z³
    § 6050   wydatki inwestycyjne jednostek
  bud¿etowych    o kwotê        359 500 z³

3. W dziale 700   Gospodarka mieszkaniowa

    rozdz.70001   Zak³ady Gospodarki Mieszkaniowej
                                                          o kwotê        60 000 z³

    § 2650   dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
  zak³adu bud¿etowego o kwotê          60 000 z³

4. Wdziale 750   Administracja Publiczna
    rozdz.75095   Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 10 500 z³
    § 4210   zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                                    o kwotê           4 500 z³
    § 4300   zakup us³ug pozosta³ych

                                                                         o kwotê           6 000 z³.

§ 2.�ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego wska-
zanego w § 1 pkt. V w wysoko�ci 450.000 z³ s¹ niewykorzystane
�rodki finansowe pochodz¹ce z przychodów z tyt. po¿yczek za-
ci¹gniêtych  w 2002r. W zwi¹zku z czym zwiêksza siê przychody
bud¿etu gminy w § 955 Przychody z tyt. innych rozliczeñ krajo-
wych                                                                      o kwotê 450.000 z³.

§ 3.1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy w dziale 801
O�wiata i Wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja, § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek bud¿etowych o kwotê 188 000 z³

 -  termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bierawie.

2. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego w wy-
soko�ci 188 000 z³, o którym mowa w pkt. 1, s¹ przychody po-
chodz¹ce z zaci¹gniêtej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony  �rodowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. W zwi¹zku ze zmian¹ wskazan¹ w pkt. 1, zwiêksza siê
przychody bud¿etu Gminy w § 952 Przychody z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku krajowym o kwotê 188 000 z³.

4. Zmienia siê przeznaczenie �rodków finansowych w
dziale 900, rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ,  6050 wydatki
inwestycyjne jednostek bud¿etowych :

a) zmniejsza siê wydatki na projekt budowy tranzytu kana-
lizacyjnego  z Solarni  do oczyszczalni ZAK   o kwotê     50.000z³

b) zwiêksza siê wydatki na budowê tranzytu kanalizacyj-
nego z Brzeziec   do oczyszczalni �cieków o kwotê 50.000 z³.

§  4.1. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy w dziale
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona  �rodowiska rozdz.
90095 Pozosta³¹ dzia³alno�æ, § 6050 wydatki inwestycyjne jed-
nostek  bud¿etowych o kwotê 78.000 z³ ( zmniejszenie kwoty
udzielonej po¿yczki na budowê  tranzytu kanalizacyjnego w Brze�-
cach).

2.  W zwi¹zku ze zmian¹ wskazan¹ w pkt. 1, zmniejsza siê
przychody bud¿etu Gminy w § 952       Przychody z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku krajowym o kwotê  78.000 z³.
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§  5.  W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w  § 1,3 i 4,  dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 9- �Nak³ady na
remonty i zadania inwestycyjne", który otrzymuje brzmienie okre-
�lone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y oraz w za³¹czniku
nr 10- �Wykaz wieloletnich  zadañ inwestycyjnych"  do uchwa³y
Nr IV/17/2002 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003
rok,  który otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

§  6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bierawa.

§  7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Za³¹cznik nr 1
                                                      do uchwa³y Nr  X/67/2003

zmieniaj¹cej za³¹cznik  nr 9
do uchwa³y Nr IV/17/2002

PLAN  NAK£ADÓW  NA  REMONTY  I  ZADANIA  INWESTYCYJNE
po zmianach na dzieñ  8  sierpnia 2003r.

�ród³a finansowania 

W³asne Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 
 
Dzia³ Termin 

realizacji 
rozpoczêcie 
zakoñczenie 
 

Warto�æ 
Kosztorysowa 

Dotychczas 
Poniesione 
Nak³ady 
Inwestycyjne 

Plan 
Nak³adów 
na remonty 
w 2003 r. 

Plan 
Nak³adów 
na zadanie 
inwestycyjne 
w 2003 r. 
 Ogó³em 

w tym 
GFO�rod 

dotacje po¿yczki 

 1                         2      3                    4           5         6            7            8     9      10       11 12 

1. Wykup gruntu pod drogi gminne 010 2003r. 25.000,-   25.000,- 25.000,-    

2. Budowa odcinka sieci wodo-ci¹gowej 
w Dziergowicach  

010 2003r. 100.000,-   100.000,- 100.000,-    

3. Obudowa studni i zasilanie SUW 
Dziergowice 

010 2003r. 40 000,-   40 000,- 40 000,-    

4. Budowa parkingu ko³o  Domu Kultury 

w Dziergowicach 

( ko³o Przedszkola ) 

600 2003r. 45 000,-   45 000,- 45 000,-    

5 Drogi gminne i transportu rolnego   600 2003 302 211,-  45 396,- 302 211,- 302 211,-    

6. Remont dachu �wietlicy  

w Ortowicach  

750       2003r. 40.000,-  40 000,-      

7. Zakup komputerów do  

Urzêdu Gminy 

750 2003r. 55.000,-   55.000,- 55.000,-    

8. Remont motopomp i samochodów w 

jednostkach OSP 

754 2003r. 15.800,-  15.000,-      

9. Zakup samochodu dla OSP Goszyce 754 2003r. 50.000,-   50.000,- 50.000,-    

10. Zakup komputerów dla szkó³  

i kserokopiarki 

 

801 2003r. 43.161,-   43 161,- 13.300,-  29 861,-  

11. Docieplenie budynku Gimnazjum w 

Bierawie 

801 2003r. 350.000,-   350 000,-         162.000,- -   188.000,- 

12. Zakup komputerów dla GOPS 853 2003r. 4 000,-   4 000,- 4 000,-     

13. Wykonanie punktów �wietlnych 900 2003r. 80.000,-  40.000,- 90 000,- 60.000,-  30 000,-  

  
 14. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowo�ci Brze�ce 

900 2003r. 2.700.000,- 50.307,-  2 700 000,- 1 620 000,- 1 450 000  

 
1 080 000,- 

15. Budowa tranzytu kanalizacyjnego z 
Brzeziec do oczyszczalni �cieków 

900 2003r. 222.000,-   222 000,- 100.000,-   
 
122.000.- 

16. Kontynuacja budowy kanalizacji wsi 
Stara Ku�nia 

900 2003r. 300.000,-   300 000,- 250 000,-   
 
50 000,- 

17. 

Zagospodarowanie terenu  
i obiektów ma³ej architektury przy DK 
w Bierawie (projekt) 

921 2003r. 20.000,-   20 000,- 20 000,-   

 

18. 

Wykonanie podjazdu dla niepe³- 
nosprawnych w DK Bierawa 

921 2003r. 45.000,-   45 000,- 45 000,-   

 

19. 
 

Zakup sarkofagu do kaplicy cmentarnej 
na cmentarzu komun. 

900 2003r. 8 000,-   8 000,- 8 000,-   
 

 
20 

 
Remont szatni i boiska w Bierawie 

926 2003   40 000,-      

 

 
O G Ó £ E M   4 097 011 50 307 180 396 4 399 372 2 899 511 1 450 000 59 861 

1 440 000 
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr X/67/2003

zmieniaj¹cej za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr IV/17/2002

WYKAZ WIELOLETNICH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH GMINY
- po zmianach na dzieñ  8 sierpnia 2003r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 100 - 7688 -            Poz. 1900

 Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)
oraz   art. 26  ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41,
poz. 412,  Nr 111, poz. 1279;  2000 r. Nr 12 poz.136,  Nr 109
poz.1157, Nr 120 poz.1268;  2001 r. Nr 5, poz. 42,  Nr 14 poz.124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804;  2002 r. Nr
25 poz.253, Nr 113 poz.984 ,Nr 130 poz.1112 r ;  2003 r.  Nr 80
poz.717 ) oraz w zwi¹zku z art.85 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
Nr 80 poz.717 ) -  Rada Gminy w  Domaszowicach uchwala,  co
nastêpuje:

§ 1. Ustalenia  podstawowe

1. Uchwala siê  miejscowy plan  zagospodarowania prze-
strzennego wsi Wielo³êka, zwany w dalszej czê�ci niniejszej
uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê  obszary okre�lone na
rysunku planu:

- Nr 1 , sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000,  obejmuj¹-
cym tereny istniej¹cego      zainwestowania  wsi, tereny przezna-
czone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych w       bezpo�rednim
otoczeniu oraz  na rysunku planu,

- Nr 2 , sporz¹dzonym na mapie w skali 1 : 5000 , obejmu-
j¹cym  tereny pozosta³e: grunty   rolne, trwa³e u¿ytki zielone, istnie-
j¹ce tereny le�ne i tereny projektowane do zalesienia  oraz tereny
po³o¿one na obszarze wsi w rozproszeniu.

3. Rysunek planu Nr 1 i Nr 2 stanowi¹ integraln¹ czê�æ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sta-
nowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytkowa-
nia,

- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenów
objêtych zmian¹ w planie,

- warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrodni-
czego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa w
§ 4, zgodnie z ustaleniami planu     dopuszcza siê dotychczasowy
sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest on
sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

6. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

        a/   granice obszaru objêtego planem,
        b/   linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznacze-

niu lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
        c/   symbole przeznaczenia terenów,

1900

 Uchwa³a Nr IX/52/03
 Rady   Gminy w  Domaszowicach

 z  dnia 22 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Wielo³êka.

 d/   nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:

1. Terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami
rozgraniczaj¹cymi obszar  o okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem  u¿ytkowania.

2. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie.

3. Dzia³ce mieszkaniowej- nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomo�æ o podstawowej funkcji mieszkaniowej.

4. Zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zie-
leñ ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹ oraz ogrody przydomowe.

5. Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego    wyposa¿enia/ naziemne i pod-
ziemne / s³u¿¹ce funkcji  podstawowej terenu.

6. Przepisach szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce
w trakcie realizacji planu  przepisy ustaw  i przepisy wykonaw-
cze oraz Polskie Normy.

7. Przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w �rodowisko, polegaj¹ce na
przekszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu,   w
tym równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych.

8. Przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to   rozumieæ przedsiêwziêcia
inwestycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia    na �rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których  obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymaga-
ny, na  podstawie przepisów szczególnych.

9. Szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - na-
le¿y przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu
utrudniaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe   dla �rodowiska   w stop-
niu powoduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie
lub zniszczenie �rodowiska.

10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty i urz¹dzenia a w szczególno�ci: obiekty o�wiaty, ochro-
ny zdrowia i opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji i inne, o któ-
rych mowa w przepisach o gospodarce nieruchomo�ciami.

11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowo - handlowe, gastronomiczne, rzemios³o, in-
stytucji finansowych, jednostek gospodarczych  o charakterze
us³ugowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej oraz nie
wywo³uj¹cych konfliktów s¹siedzkich.
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12. Us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ us³ugow¹ , która nie powoduje wystêpowania zjawisk fi-
zycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otoczenia. W przypadku niniejszego planu nale¿y przez to rozu-
mieæ us³ugi handlu, ma³ej gastronomii, szewskie, fryzjerskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi biurowe itp., re-
alizowane jako obiekty wbudowane zabudowy mieszkaniowej.

13. Us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alno�æ , która nie  powoduje wystêpowania
zjawisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczli-
wych dla otaczaj¹cego �rodowiska w zakresie :

emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w planie, w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków trans-
portu, emisji nieprzyjemnych zapachów, konieczno�ci korzysta-
nia z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powy¿ej
3,5 tony - nie zaliczona do przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko jest wyma-
gany lub mo¿e byæ wymagany.

14. Strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ obszar, na którym elementy dawnego uk³adu prze-
strzennego zachowa³y siê w stanie nienaruszonym lub jedynie
nieznacznie przekszta³conym. Jest to obszar uznany za szcze-
gólnie wa¿ny jako materialne �wiadectwo historyczne. W strefie
tej zak³ada siê pierwszeñstwo wymagañ konserwatorskich nad
pozosta³¹ dzia³alno�æ inwestycyjn¹.

15. Strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u  stanowisk  archeologicznych z du-
¿ym prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk nowych,
dot¹d  nie znanych.

16. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi ludno-
�ci, w tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywo-
wych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opie-
ki zdrowotnej i weterynaryjnych.

17. Odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci stano-
wi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska, wy-
mienione w przepisach ustawy o odpadach.

18. Drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo - jezdnych, nale¿y przez to rozumieæ
drogi publiczne realizowane na zasadach okre�lonych   w prze-
pisach o drogach publicznych.

19. Drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ drogi
dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez podmioty prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, dojazdowe do gruntów rolnych.

20. Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - linia wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podstawowej od dro-
gi, mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta jest jedno-
cze�nie lini¹ zabudowy, obowi¹zuj¹ca dla budynków towarzy-
sz¹cych.

21. Linii zabudowy nieprzekraczalnej - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi,
mierzona do zasadniczej �ciany budynku.

§ 3.  Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹-
ce oznaczenia okre�laj¹ce przeznaczenie terenów:

1/ MM - tereny zabudowy mieszanej
2/ UPi - tereny us³ug publicznych / ochrony przeciwpo¿a-

  rowej/
3/ UPs - tereny us³ug sportu
4/ RPU    - tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej
5/ ZL - tereny lasów
6/ ZLp - tereny do zalesienia
7/ ZN - tereny zieleni niskiej
8/ ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków zielonych
9/ RP - tereny u¿ytków rolnych
10/ W - tereny wód otwartych
11/ KUi - tereny dróg  klasy lokalnej
12/ KUd- tereny dróg klasy dojazdowej.

§ 4. USTALENIA SZCZEGO£OWE  DLA TERENÓW  WY-
ZNACZONYCH  I  OZNACZONYCH SYMBOLAMI

MM - Tereny zabudowy mieszanej:
Przeznaczenie podstawowe -  tereny istniej¹cej i  projek-

towanej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodo-
wej z  obiektami towarzysz¹cymi    oraz us³ug  bytowych,  komer-
cyjnych  i  us³ug  charakterze nieuci¹¿liwym.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca  postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu,  niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugo-
wej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MM :

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych  jednorodzinnych, zagrodowych, obiektów
us³ugowych oraz obiektów produkcyjnych i us³ugowych istniej¹-
cych w granicach  terenów oznaczonych symbolem MM, je�li ich
dzia³alno�æ nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm
dla �rodowiska i uci¹¿liwo�ci na terenach s¹siednich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek (zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi), oraz zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach wyburzonych,

3) us³ugi bytowe, us³ugi  komercyjne i us³ugi  o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane samodzielnie / na wy-
dzielonej dzia³ce / w lukach istniej¹cej zabudowy lub jako towa-
rzysz¹ce istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej.

Obiekty zabytkowe mog¹ byæ modernizowane, przebudo-
wywane lub wymieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach
okre�lonych przez organ w³a�ciwy do spraw ochrony zabytków,

4) dozwolona modernizacja i rozbudowa istniej¹cej zabu-
dowy o charakterze zagrodowym zwi¹zanej z gospodarka roln¹
w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
Dopuszczalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej realizowanej
w granicach terenów oznaczonych symbolem MM do 15 DJP,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko, oraz co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
mo¿e byæ wymagany,

6) dla terenów po³o¿onych na obszarach strefy obserwa-
cji archeologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §7,

7) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi KUi, przy modernizacji, przebudowie lub wymianie, nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ha³as powodowa-
ny ruchem samochodów na drodze.
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Zasady zabudowy dzia³ek:

1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la
rysunek planu. W miejscach gdzie jej plan nie okre�la linie za-
budowy, nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich lub okre�liæ zgodnie z przepisami szczególny-
mi, nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³kach
s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹ca a lini¹ zabu-
dowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami   mo¿na    prze-
znaczyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach
us³ugowych na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej  -
do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿liwo�ci¹ wykorzysta-
nia poddasza do celów u¿ytkowych, innych obiektów - 1 kondy-
gnacja nadziemna,

3) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich,

4) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobudowa-
nych do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

6) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.
Wyklucza siê lokalizacjê ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej lub z
p³yt ¿elbetowych,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MM wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2.

UPs -  Teren us³ug publicznych - urz¹dzeñ sportu i re-
kreacji.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu  oznaczonego symbolem UPs:

a) przeznaczenie podstawowe - boisko sportowe,
b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, sieæ infrastruk-

tury technicznej,
c) na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiektów

zwi¹zanych wy³¹cznie ze sportem  i rekreacj¹ / boisko go gier,
bie¿nie, widownia , szatnie itp./,

d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ego handlu i
gastronomii.

UPi -  Teren us³ug publicznych - ochrony przeciwpo¿arowej.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenu   oznaczonego symbolem UPi:
a) przeznaczenie podstawowe - remiza stra¿acka,
b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, sieæ infrastruk-

tury technicznej,
c) adaptacja obiektu z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remon-

tów przebudowy  i rozbudowy do potrzeb.

RPU -Teren urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenu  oznaczonego symbolem RPU:
Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia dzia-

³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej   z obs³ug¹ gospodarki rolnej

(magazyny zbo¿owe, silosy   zbo¿owe, suszarnie ziarna, maga-
zyny na sprzêt rolniczy )

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz place i    miejsca   postojowe  zwi¹zane z pod-
stawow¹ dzia³alno�ci¹   gospodarcz¹, urz¹dzenia   infrastruktu-
ry technicznej i   ochrony �rodowiska, zieleñ  towarzysz¹ca  za-
budowie.

Zasady zagospodarowania terenów:
a) na terenie dozwolona realizacja  zabudowy   przezna-

czonej  na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z
us³ugami produkcji rolnej,

b) dzia³alno�æ  powinna odpowiadaæ wymogom przepi-
sów szczególnych z zakresu ochrony �rodowiska, a w szczegól-
no�ci:

-  szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ nie mo¿e  wykraczaæ poza teren zak³adu,

-  ha³as powodowany prowadzona dzia³alno�ci¹ nie mo¿e
przekraczaæ na  granicy okolicznych terenów zabudowy miesz-
kaniowej dopuszczalnych  poziomów okre�lonych w przepisach
szczególnych,

-  w rozwi¹zaniach technicznych inwestycji nale¿y stoso-
waæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi, powietrza i wód
podziemnych przed   zanieczyszczeniami,

c) dopuszczalna zmiana dzia³alno�ci gospodarczej na inn¹
dzia³alno�æ us³ugow¹, je�li zostan¹ zachowane  warunki dla
ochrony  �rodowiska i zdrowia ludzi.

Zasady zabudowy dzia³ek:

a) odleg³o�ci projektowanych budynków od  granicy dzia³-
ki zachowaæ zgodnie z   obowi¹zuj¹cymi warunkami  techniczny-
mi,  jakim powinny   odpowiadaæ  budynki,

b) wysoko�æ zabudowy dostosowaæ do wymogów tech-
nologicznych  i otoczenia w sposób, aby nie stanowi³y dominan-
ty w krajobrazie wsi ( wskazane obiekty jednokondygnacyjne, o
wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 11,0 m),

c) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj-
�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 70 % powierzchni dzia³ki,
pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹, tzn.
zieleñ ozdobna, izolacyjna, trawniki,

d) ogrodzenia lokalizowaæ w linii granicy dzia³ki o wysoko-
�ci maksymalnej 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia konstrukcji
¿elbetowej i z p³yt ¿elbetowych.

Wskazana realizacja zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z
terenami zabudowy  mieszkaniowej ,

 e) w zagospodarowaniu terenu realizacji inwestycji nale-
¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów. Wyklucza siê
postój samochodów na drodze Kui.

ZL - Tereny u¿ytków le�nych - lasy i u¿ytki le�ne.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów  oznaczonych  symbolem ZL: na terenach
dopuszcza siê:

a) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodar-
k¹ le�n¹,

b) urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-
nia terenu,   w uzgodnieniu z w³a�cicielem (zarz¹dc¹) terenu,

c) teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych  i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne   w rozumieniu prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e    niezbêdnej
sieci infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tych gruntów   le-
�nych  na cele niele�ne  mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie
zmiany planu  okre�lonym w przepisach ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
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ZLp  - Tereny  do  zalesienia, obejmuj¹ce nieu¿ytki i grunty
rolne najni¿szych klas  bonitacyjnych i niewykorzystywanych  rol-
niczo.

Zalesianie prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania lasu.
Wymagane dopasowanie sk³adu gatunkowego planowanych
nasadzeñ do warunków siedliskowych istniej¹cych komplek-
sów le�nych po³o¿onych w s¹siedztwie i do sk³adu gatunkowe-
go odpowiadaj¹cego drzewostanom w³a�ciwym dla tego obszaru
geograficznego  /zbli¿ony do tzw. ro�linno�ci potencjalnej/.

ZN - Tereny zieleni niskiej - adaptacja.
Wskazane urz¹dzenie i przystosowanie do celów rekre-

acyjnych.

ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków  zielonych.
Tereny stanowi¹ grunty rolne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych  i  le�nych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

RP - Tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych symbolem RP:
Na terenie dopuszcza siê :
a) lokalizacjê zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w rozu-

mieniu przepisów  o ochronie gruntów rolnych i le�nych oraz
sieci komunalnej infrastruktury technicznej z urz¹dzeniami  to-
warzysz¹cymi,

b) zalesianie u¿ytków rolnych spe³niaj¹cych warunki okre-
�lone w przepisach szczególnych i aktach wykonawczych,

c) urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych,

d) teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych  i le�nych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e  byæ   dokonane tylko w trybie
zmiany planu okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.

W - Tereny wód stoj¹cych i cieków wodnych.
Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków i odpa-

dów do wód.
Prowadzenie dzia³alno�ci na �rodowisku wodnym i wo-

kó³ niego wymaga uzyskania   pozwolenia wodno - prawnego.

§ 5. Zasady kszta³towania uk³adu komunikacyjnego.

1.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-
nów komunikacji drogowej:

a) mo¿liwo�æ dokonywania remontów , przebudowy i roz-
budowy  dróg istniej¹cych wraz z lokalizacj¹ urz¹dzeñ technicz-
nych niezbêdnych do zabezpieczenia ruchu pojazdów / zatoki
postojowe,  przystanki autobusowe  itp./,

b) wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym niniej-
szym planem,

c) dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg w uzgodnie-
niu z zarz¹dcami dróg,

d) istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej/ pod-
lega ochronie i obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia
bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Wycinka drzew zaliczonych
do alei pomnikowej wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa
drogowego dróg:

KUi  - Teren drogi  klasy lokalnej.
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  drogi - 15 - 20,0 m,
b) jezdnia o szeroko�ci co najmniej 5,5,0 m,
c) na skrzy¿owaniach z ulicami klasy D i Z nale¿y stoso-

waæ naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5mx5m,

d) szeroko�æ chodnika - min.1,5 m,
e) przy przebudowie lub remoncie drogi wskazane jest

wykonanie �cie¿ki rowerowej szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 1,5m
dla ruchu jednokierunkowego  i 2,5 m dla ruchu dwukierunko-
wego.

KUd - Teren drogi / ulice  / klasy dojazdowej:
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15,0 m (do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania),

b) szeroko�æ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m,
c) chodnik o szeroko�ci  - min.1,20 m,
d) na skrzy¿owaniach z ulicami klasy Z i L  stosowaæ nale¿y

naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5m x 5m .

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:

1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o spo-
rz¹dzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dcami
dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub po-
szerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-
puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budow-
lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 6. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo

- produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej:
a) z istniej¹cej  sieci wodoci¹gowej oraz przez jej przebu-

dowê, wymianê i rozbudowê sieci rozdzielczej na terenach roz-
wojowych,

b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe.

2. Odprowadzanie �cieków:
a) w okresie przej�ciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczel-
nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczali �cieków w Namys³owie,

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowni¹ �cieków, z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Domaszowicach,

c) sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych   istniej¹cych i planowanych pasów drogowych
w uzgodnieniu z administratorami dróg,
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d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

e) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stosowa-
nie indywidualnych lub grupowych oczyszczalni �cieków (oczysz-
czalnie przydomowe),

f) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowadze-
nie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów, do
istniej¹cych cieków i rowów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

g) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych �cieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów.

3. Elektroenergetyka.
    W zakresie niskich napiêæ plan ustala:

1) zasilanie istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej i us³ugowej  istniej¹c¹ sieci¹  napowietrzn¹ niskiego
napiêcia,

2) adaptacjê istniej¹cych stacji transformatorowych, z do-
puszczeniem mo¿liwo�ci ich remontowania, wymiany, przebu-
dowy lub likwidacji,

3) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych. w przypadku kolizji z projektowan¹  zabudow¹
oraz  w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabudo-
wy, na koszt inwestora, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,

4) dopuszcza budowê nowych stacji transformatorowych i
linii na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy, po uzgod-
nieniu i za zgod¹ u¿ytkownika lub w³a�ciciela terenu  lub na jego
wniosek,

5) przy budowie nowych stacji transformatorowych i linii
obowi¹zuj¹ przepisy szczególne i Polskie Normy.

4. Telekomunikacja.
     Plan ustala  - kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowadziæ  w

liniach rozgraniczaj¹cych dróg    (w pasie chodnika), prowadze-
nie poza pasem drogi wymaga uzgodnienia z w³a�cicielem  lub
u¿ytkownikiem terenu.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹.
     Plan ustala - ze �róde³ indywidualnych opartych o �ród³a

niskoemisyjne. Wskazane  sukcesywne przechodzenie w  ist-
niej¹cej zabudowie w ramach remontów na zastosowanie do
celów grzewczych paliw o niskiej emisji.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-
¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych, w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Prowa-
dzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na nie-
ruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów drogowych
wymaga zgody w³a�ciciela lub u¿ytkownika nieruchomo�ci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie.

1. Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
a/ obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi Wielo³ê-

ka, ujête w ewidencji zabytków:
- kaplica mur. z XIX w.
- szko³a nr 24 z 1æw.XXw., obecnie budynek mieszkalny
- dom nr 25 z k. XIX w.
b/ stanowiska archeologiczne:

- stan.  A zlokalizowane na dz. nr 210/1, 210/3
- stan. B zlokalizowane na dz. nr 219
- stan. C zlokalizowane na dz. nr 122
- stan. D zlokalizowane na dz. nr 121
- stan. F zlokalizowane na dz. nr 67, 176
- stan. E zlokalizowane na dz. nr 126/2, 160, 163.

2.  Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na
etapie ustalania warunków   zagospodarowania terenu i kszta³-
towania zabudowy wymagaj¹:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i ada-
ptacji w obiektach  zabytkowych   i w ich bezpo�rednim otocze-
niu,

b) wszelkie prace, które nie wymagaj¹ uzyskania pozwo-
lenia na budowê, ale ich  realizacja mog³aby spowodowaæ
pogorszenie stanu zachowania dóbr kultury (dotyczy to takich
przypadków jak: monta¿ okien z PCV, ok³adanie coko³ów i par-
terów budynków p³ytami ceramicznymi i gresami, wymiana
pokrycia dachów na  blachodachówkê, gont papowy, instalo-
wanie tablic i urz¹dzeñ reklamowych).

3. Stanowiska archeologiczne:
a) wszelkie inwestycje w obrêbie lub w otoczeniu stano-

wisk archeologicznych musz¹ byæ uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,

b) prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym, badania ratownicze i nadzór finansuje inwe-
stor,

c) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹
ochronie prawnej.

W rejonie oznaczonym na rysunku planu udokumento-
wanych stanowisk archeologicznych, ustala siê obowi¹zek po-
wiadamiania Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków - Inspek-
cji Zabytków Archeologicznych, o terminie rozpoczêcia i zakoñ-
czenia prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem, celem
zorganizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiek-
ty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie
prawnej. Ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi.

1. Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹za-
nia techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyeli-
minuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza
granice terenu, do którego posiada tytu³ prawny.

2. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego - nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.
Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach
paliwa sta³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.
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3. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê loka-
lizowania przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych.

5. Gospodarkê odpadami:
a/ komunalnymi nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i     odprowadzania nieczysto�ci,
b/ innymi  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.

6. Ustala siê odleg³o�æ realizacji nowej zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi  od linii elektroenergetycznych: 15 kV - 6,0m,
mierz¹c od skrajnego przewodu roboczego.

7. Dla obiektów, w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne, nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód, wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi.

8. Na obszarze objêtym planem, zabrania siê wprowa-
dzania do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie
oczyszczonych �cieków bytowych i opadowych z terenów komu-
nikacji oraz placów sk³adowych.

9. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby (humus) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

10. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu, w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB, na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

a) dla terenów  oznaczonych symbolem MM:
 - od �róde³ komunikacji drogowej :

Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)

 - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)
Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A),

b) dla pozosta³ych terenów norm ha³asu nie okre�la siê.

W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm, na mocy
przepisów szczególnych, obowi¹zuj¹ normy aktualnie obowi¹-
zuj¹ce.

Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w szcze-
gólno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i moderni-
zowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych, powinny
spe³niaæ wymagania Polskiej Normy reguluj¹cej ochronê przed
ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczalne warto-
�ci poziomu d�wiêku  w pomieszczeniach.

§ 9. Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci objêtych
planem miejscowym:

W granicach planu ustala siê:

1. Powierzchnie nowych dzia³ek dla zabudowy jednoro-
dzinnej powinny wynosiæ co najmniej:

 a) w zabudowie wolno stoj¹cej - min. 700 m2

 b) w zabudowie bli�niaczej - min. 460 m2.

2. Szeroko�æ frontu dzia³ki powinna wynosiæ min.20,0 m w za-
budowie wolno stoj¹cej oraz 18,0 m w zabudowie bli�niaczej.

3. Zgodno�æ z ustaleniami planu projektu podzia³u polega za-
równo na przeznaczeniu terenu,  jak i mo¿liwo�ci zagospodarowania
wydzielonych dzia³ek.

4.Podzia³ nieruchomo�ci mo¿e byæ dokonany, je¿eli nowo
powsta³e nieruchomo�ci maja dostêp do drogi publicznej. Je-
¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia   s³u¿eb-
no�ci, podzia³u nieruchomo�ci dokonuje siê pod warunkiem,
¿e zostanie ona  ustanowiona.

§ 10. Ustalenia pozosta³e.

1.Tereny, dla których plan miejscowy ustala inne od do-
tychczasowego przeznaczenia, mo¿e byæ wykorzystany w spo-
sób dotychczasowy,  do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

2.W sprawach nie okre�lonych ustaleniami niniejszego
planu, obowi¹zuj¹ aktualne przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym, ustala siê nastêpuj¹ce stawki
procentowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej
op³aty uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla dzia³ek    po³o¿onych w granicach terenów oznaczo-
nych symbolem MM  -   10%

2) pozosta³e tereny publiczne , drogi  -   0 %.

Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach
okre�lonych niniejszym planem, Wójt Gminy Domaszowice po-
bierze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym
poziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 12.  Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Domaszowice.

§ 13. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

  Jan Nowak
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Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838/ - Rada

Gminy w Murowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii grogi gminnej i uznaje jako

drogê wewnêtrzn¹ drogê Nr 101506  0 Zagwi�dzie - Wojszyn -

Dêbiniec na terenie Gminy Murów.

1901

Uchwa³a  Nr  IX/50/2003
Rady Gminyw Murowie

z dnia  23 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie pozbawienia drogi z terenu Gminy Murów kategorii drogi gminnej i zaliczenia do drogi wewnêtrznej.

§ 2. Zmiana kategorii drogi, o której mowa w § 1, obowi¹-

zuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mu-

rów.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady

Józef  Sowada

1902

Uchwa³a Nr X/80/03
Rady Gminy w Tu³owicach

z  dnia   23 pa�dziernika  2003 r.

w    sprawie  miejscowego   planu   zagospodarowania    przestrzennego Gminy Tu³owice.

 Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr
41 poz.412, Nr 111 poz.1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14, poz.124,
Nr 100, poz.1085, Nr 115 poz. 1229,  Nr 154  poz. 1804 oraz z
2002 r.  Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz.1112, z
2003 r.  Nr 80  poz. 717)   w  zwi¹zku  z art. 85 ust 2 ustawy  z  dnia
27 marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu   prze-
strzennym    (Dz.U. Nr  80  poz. 717)- Rada   Gminy   w Tu³owi-
cach  uchwala, co nastêpuje :

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tu³owice, obejmuj¹cy ustalenia planu i ry-
sunki planu , stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwa³y, w skali 1:10000 wraz z rysunkami obejmuj¹cymi wsie:
Goszczowice, Ligota Tu³owicka, Skarbiszowice, Tu³owice, Szy-
d³ów, stanowi¹cymi odpowiednio za³¹czniki nr: 3, 4, 5, 6, 7 do
niniejszej uchwa³y, w skali 1:5000.

§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹:

1) zasady ochrony warto�ci kulturowych,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czone symbolem "MW", jednorodzinnej z jednym lub dwoma
mieszkaniami, oznaczone symbolem "MN" oraz mieszkalnic-
twa zbiorowego, oznaczone symbolem "MZ",

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami
"MR" lub "MRj",

4) tereny przemys³u, sk³adów, budownictwa oznaczone
symbolem P,B,S,

5) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mine-
ralnych, oznaczone symbolem PE,

6) tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej, oznaczone
symbolem RPU, tereny urz¹dzeñ produkcji gospodarki ogrod-
niczej, oznaczone symbolem RPR,
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7) tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki le�nej, oznaczone
symbolem RUL,

8) tereny zabudowy us³ug skoncentrowanych, oznaczone
symbolem AUC,

9) tereny zabudowy administracji, oznaczone symbolem A,

10) tereny zabudowy us³ug kultury, oznaczone symbolem
"UK", us³ug handlu oznaczone symbolem "UH", us³ug gastro-
nomii oznaczone symbolem "UG", us³ug rzemios³a oznaczone
symbolem "UR", us³ug o�wiaty oznaczone symbolem "UO",
us³ug zdrowia oznaczone symbolem UZ, us³ug turystyki ozna-
czone symbolem UT, us³ug sportu oznaczone symbolem US,
us³ug innych oznaczone symbolem UI, us³ug (nieokre�lonych)
oznaczone symbolem U,

11) tereny zabudowy urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki miesz-
kaniowej oznaczone symbolem "MT",

12) tereny zabudowy sk³adowej, magazynowej oznaczo-
ne symbolem "S",

13) tereny zabudowy, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej oznaczone symbolami WW, NO, NU,  EE, EC, EG
wraz z ich zasadami obs³ugi,

14) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem ZP, zie-
leni izolacyjnej oznaczone symbolem ZI, zieleni nie urz¹dzonej
oznaczone symbolem ZN, lasów oznaczone symbolem ZL,

15) tereny cmentarzy oznaczone symbolem ZC, teren
cmentarza zamkniêtego oznaczony symbolem ZCz,

16) tereny ogrodów dzia³kowych oznaczone symbolem ZD,

17) tereny ujêæ wody oznaczone symbolem WW,

18) tereny upraw polowych oznaczone symbolem RP, te-
reny upraw ogrodniczych, sadów oznaczone symbolem RO,

19) tereny wód otwartych oznaczone symbolem W, sta-
wów rybackich oznaczonych symbolem RR,

20) tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KK,

21) tereny dróg, ulic i placów i ci¹gów pieszych w liniach
rozgraniczaj¹cych oznaczone symbolami KZ, KL, KD ,

22) tereny parkingów oraz tereny gara¿y oznaczone sym-
bolem KP,

23) tereny technicznego zaplecza motoryzacji oznaczone
symbolem KS,

24) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenów.

Rozdzia³ II
Ustalenia dla wsi Tu³owice

§ 3. Tereny  oznaczone  symbolami: 1ZL/ZL-R; 2ZL/ZL-R;
55ZL/ZL-R; 3ZL-R, 7ZL-R; 11ZL-R; 15ZL-R; 46ZL-R; 83ZL-R; 84ZL-R;
przeznacza siê pod las gospodarczy - w obszarze objêtym gra-
nic¹ polno-le�n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytko-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne wraz z przyleg³ymi terenami rolnymi znaj-
duj¹cymi siê w granicach polno-le�nych ustala siê jako eko-
system le�ny,

3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/  zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

6/ na terenie 83ZL-R utrzymuje siê u¿ytek ekologiczny w
granicach okre�lonych na rysunku planu, z mo¿liwo�ci¹ korekty
granicy z terenami s¹siednimi,

7/ czê�æ terenu 84ZL podlega³o lokalnej powodzi w lipcu
1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); wchodzi w
obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi.

§ 4. Tereny oznaczone symbolami: 4ZL; 6ZL; 8ZL; 41ZL;
62ZL; 71ZL; 73ZL; 82ZL; 184ZL przeznacza siê pod las gospo-
darczy. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne ustala siê jako ekosystem le�ny,

3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej, z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach le�nych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej, za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

7/ znajduj¹cy siê na terenach 82ZL i 83ZL-R projektowany
u¿ytek ekologiczny oraz znajduj¹cy siê na terenie 82ZL pomnik
przyrody (d¹b szypu³kowy nr rej. 378) podlegaj¹ ochronie prawnej,

8/ dopuszcza siê wykorzystanie lasów na cele rekreacyj-
ne (lasy masowego wypoczynku), w uzgodnieniu ze s³u¿bami
le�nymi, dopuszcza siê wydzielenie szlaków turystycznych, ci¹-
gów pieszych i rowerowych, ci¹gów dydaktycznych, in.,

9/ teren 184ZL mo¿liwy do u¿ytkowania jako park le�ny,

10/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kultury, kultu religijne-
go, miejsc pamiêci, in.,
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11/ tereny:  62ZL; 71ZL; 73ZL podlega³y lokalnej powodzi
w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu);
stanowi¹ obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi.

§ 5. Tereny oznaczone symbolami: 5RP; 9RP; 30RP; 44RP;
54RP; 56RP; 58RP; 59RP; 61RP; 63RP; 65RP; 67RP; 72RP;
77RP; 79RP; 81RP; 86RP; 88RP; 91RP; 97RP; 145RP; 157RP;
186RP,  przeznacza siê pod u¿ytki rolne. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-³¹-
kowe z docelowym zaleceniem przekszta³ceñ w kierunku u¿yt-
kowania ³¹kowego,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

5/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych,

6/ znajduj¹ce siê na terenach: 77RP; 79RP i 91RP stano-
wiska archeologiczne podlegaj¹ ochronie wg zasad okre�lo-
nych w rozdziale VIII,

7/ na terenach okre�lonych symbolami; 5RP; 9RP; 30RP;
44RP; 54RP; 56RP; 58RP; 59RP; 61RP; 63RP; 65RP; 67RP;
72RP; 77RP; 79RP; 81RP; 86RP; 88RP; 91RP; 97RP; 145RP;
157RP; 186RP,  po³o¿onych w strefie ochrony po�redniej ujêæ
wody obowi¹zuje zakaz rolniczego wykorzystania �cieków,

8/ tereny: 61RP; 63RP; 67RP; 72RP; 86RP; 88RP oraz w
czê�ci tereny 45RP; 77RP; 79RP; 91RP,  podlega³y lokalnej po-
wodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku pla-
nu); stanowi¹ obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi.

§ 6. Tereny oznaczone symbolami: 10MN,U; 66MN,U;
115MN,U; 139MN,U; 164MN,U, przeznacza siê pod zabudowê
nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹ z us³ugami
(handlu, gastronomii, administracji, kultury, zdrowia, rzemios³a
us³ugowego). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i rozbudowie,
z uwzglêdnieniem wymogów technicznych, ochrony sanitarnej i
konserwatorskiej,

2/ budynki w z³ym stanie technicznym nie objête ochron¹
konserwatorsk¹ podlegaj¹ wyburzeniu,

3/ prace zwi¹zane z przebudow¹ i modernizacj¹ budynku
(przy ulicy Ko�ciuszki - 1 Maja) na terenie 139 MN,U, wymagaj¹
uzgodnieñ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

4/ lokalizacja nowych budynków winna uwzglêdniaæ nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od frontowej
granicy dzia³ki oraz zapewniaæ mo¿liwo�æ lokalizacji parkingu
na samochody osobowe  dla korzystaj¹cych z us³ug, zlokalizo-
wanego od strony dróg dojazdowych KD,

5/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy jedno-
rodzinnej nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych;
poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m,
a poziom kalenicy 12 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy
budynku; dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy na-
le¿y umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

6/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy wielorodzinnej
nie mo¿e przekraczaæ 4 kondygnacji nadziemnych, poziom oka-

pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m, a poziom
kalenicy 15,0 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,
przy czym dopuszczaln¹ w tej zabudowie 4 kondygnacjê wykszta³-
ciæ w przestrzeni poddasza,

7/ dopuszcza siê realizacjê 1-kondygnacyjnych wolno sto-
j¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów
gospodarczych, us³ugowych i gara¿y o architekturze nawi¹zuj¹-
cej do budynków mieszkalnych,

8/ na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istniej¹-
cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, przy czym lokali-
zacjê obiektów i urz¹dzeñ nale¿y dowi¹zaæ do projektowanego
podzia³u terenu,

9/ w przypadku wprowadzenia podzia³u terenu, wewnêtrz-
n¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10,0m, z jezdni¹ o szero-
ko�ci 5,5m, z wykszta³conym ruchem pieszo-jezdnym,

10/ uci¹¿liwo�æ us³ug nie mo¿e przekraczaæ dopuszczal-
nych norm i powinna siê zamykaæ w granicach dzia³ki (dzia³ek)
okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela,

11/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

12/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

13/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

14/ ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

15/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 7. Tereny oznaczone symbolami: 12MW; 27MW; 36MW;
40MW; 103MW; 159MW; 167MW, przeznacza siê pod zabudo-
wê nisk¹ i �redniowysok¹, mieszkaln¹ wielorodzinn¹ i jednoro-
dzinn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie, z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ istniej¹ce budynki mieszkalne, szczególnie wielorodzin-
ne, poddaæ termorenowacji,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy poddawanej rozbudo-
wie wg stanu istniej¹cego,

5/ wewnêtrzne ulice dojazdowe postulowane do posze-
rzenia na min. 10 m, mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla
ulic tych postuluje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ o szeroko�ci
min. 5m,

6/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych bu-
dynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad i wy-
strój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te do
historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

7/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 4 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasad-
niczego dachu nowej zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 9,5 m, a
poziom kalenicy 15,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy
budynku; dla zabudowy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te
wynosz¹ odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom oka-
pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom
kalenicy 5 m,

8/ w obrêbie dzia³ki jednorodzinnej nale¿y przewidzieæ
minimum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów oso-
bowych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwar-
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dzony podjazd przedgara¿owy), dla budynku wielorodzinnego
przewidzieæ 1 stanowisko postojowe na ka¿de mieszkanie, przy
czym terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako ogólnodostêp-
ne,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹ N/N
kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej,  telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 8. Tereny oznaczone symbolami: 13MRj; 14MRj; 51MRj;
53MRj; 64MRj; 68MRj; 90MRj; 98MRj; 160MRj,  przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹, z dopuszczeniem prze-
kszta³ceñ i lokalizacji plombowych obiektów lokalnych us³ug
bytowych i zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych, z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy, w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nie dopuszcza siê inwestycji mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowi¹z-
ku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ czê�æ terenów: 68MRj; 90MRj; 98MRj podlega³o lokal-
nej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysun-
ku planu); stanowi¹ obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo
powodzi; obowi¹zuj¹ zasady okre�lone w rozdziale XI,

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

12/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 9. Tereny oznaczone symbolami: 16ZI; 19ZI; 22ZI; 23ZI;
42ZI; 124ZI; 154ZI; 161ZI, przeznacza siê pod zieleñ izolacyjn¹.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, �redniowysok¹
i nisk¹; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki oraz
dodatkowe nasadzenia zieleni,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz
prowadzenie dodatkowych sieci,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach zieleni wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

4/ dopuszcza siê prowadzenie przez tereny zieleni ci¹gów
pieszych i rowerowych,

5/ na terenach 154ZI; 161ZI, po³o¿onych w strefach sani-
tarnych cmentarzy, zaleca siê nasadzenia drzew zimozielonych.

§ 10. Tereny oznaczone symbolami: 17ZD; 18ZD;
35ZD;38ZD, przeznacza siê pod ogrody dzia³kowe.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i u¿ytkowa-
nia:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce kompleksy ogrodów wraz z ich
zabudow¹,

2/ dla nowych terenów ogrodów dzia³kowych wymagane
opracowanie planu zagospodarowania z uwzglêdnieniem po-
dzia³u na dzia³ki o wielko�ci od 350m2 do 600m2,

3/ dopuszcza siê realizacjê budynków i wiat gospodar-
czych, rekreacyjnych o powierzchni ca³kowitej do 25m2,

4/ dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci od 20o do 40o,
poziom okapów nie wy¿szy ni¿ 2,8m, a poziom kalenicy nie wy-
¿szy ni¿ 4,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu terenu wokó³
obiektu,

5/ budynki gospodarcze i rekreacyjne o z³ym stanie tech-
nicznym przeznacza siê do wyburzenia,

6/ prowadzona gospodarka winna uwzglêdniaæ rozwi¹za-
nia proekologiczne,

7/ dopuszcza siê lokalizacjê elementów punktowych i pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej zbroj¹cej teren i "tran-
zytowej",

8/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.

§ 11. Tereny oznaczone symbolem: 20P,B,S; 25P,B,S;
29P,B,S; 34P,B,S; 52P,B,S przeznacza siê pod zabudowê prze-
mys³ow¹, sk³adow¹, produkcyjno-us³ugow¹, us³ugowo-handlo-
w¹ lub technicznego zaplecza motoryzacji i maszyn rolniczych
oraz obiektów infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie, z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ dopuszcza siê funkcje mieszane z wykluczeniem inwe-
stycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane sporz¹dzenie
stosownego raportu; uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ na grani-
cy winna spe³niaæ wymogi okre�lone dla terenu s¹siedniego,

3/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postêpo-
waniu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które win-
no okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ograni-
czaj¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

4/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

5/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ architektura nowych budynków typu przemys³owego, ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki, nie mo¿e przekroczyæ 10 m,
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7/   w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystaj¹-
cych z us³ug zak³adu, przyjmuj¹c wska�nik 0,3 stanowiska na 1
zatrudnionego,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 12. Tereny oznaczone symbolami: 21EE; 33EE; 108EE;
114aEE; 129EE; 136EE; 148EE; 158aEE,  przeznacza siê pod
obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyki. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia z dopusz-
czeniem ich rozbudowy i przebudowy,

2/ wyklucza siê lokalizacjê stacji s³upowych,
3/ powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty elek-

troenergetyczne zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
4/ doprowadzenie mocy do stacji transformatorowych do-

celowo liniami kablowymi,
5/ zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
6/ w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych,
7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

8/ na terenie 21EE utrzymuje siê obiekty i urz¹dzenia funk-
cji uzupe³niaj¹cych (magazyny, warsztaty, administracja) z mo¿-
liwo�ci¹ ich modernizacji i przebudowy.

§ 13. Tereny oznaczone symbolami: 24EG; 32EG, przezna-
cza siê pod obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w gaz (stacje re-
dukcyjno-pomiarowe gazu). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia z dopusz-
czeniem ich rozbudowy i przebudowy,

2/ wysoko�æ obiektów kubaturowych (kontenerów) nie
mo¿e przekraczaæ 4,0m,

3/ wydzielone tereny wymagaj¹ ogrodzenia,
4/ powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty i urz¹-

dzenia, zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 26KP,ZI, przeznacza siê
pod plac parkingowy samochodów osobowych i ciê¿arowych, z
dopuszczeniem jako funkcji uzupe³niaj¹cej zieleni skwerowej i
izolacyjnej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i za-
gospodarowania:

1/ plac parkingowy wyposa¿yæ w nawierzchnie utwardzon¹,
2/ wody opadowe po ich podczyszczeniu (separacji) od-

prowadziæ do kanalizacji deszczowej,
3/ w obrêbie parkingu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych,
4/ w urz¹dzeniu parkingów wydzieliæ miejsca postojowe

dla samochodów osobowych, ciê¿arowych i autobusów,
5/ zalecane wprowadzenie zieleni (�redniej i wysokiej)

wydzielaj¹cej place od przestrzeni ulic,
6/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

7/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej,

8/ zieleñ izolacyjn¹ wprowadziæ od strony terenu 27MW.

§ 15. Teren oznaczony symbolem: 28 P,B,S, EC, EE,U, prze-
znacza siê pod zabudowê przemys³ow¹, produkcyjno-us³ugo-
w¹, us³ugowo-handlow¹ lub technicznego zaplecza motoryzacji
oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zwi¹zanych z
zaopatrzeniem w ciep³o, elektroenergetyk¹ i innymi. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ architektura nowych budynków typu przemys³owego, ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

3/ budynek fabryczny porcelitu i portiernia s¹ obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków; ich modernizacja i ewentualna
przebudowa wymaga ka¿dorazowo uzgodnieñ z  Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,

4/ dopuszcza siê funkcje mieszane, z wykluczeniem inwe-
stycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane sporz¹dzenie
stosownego raportu; uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ na grani-
cy winna spe³niaæ wymogi okre�lone dla terenu s¹siedniego,

5/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ procedurze
jego sporz¹dzenia, która winna okre�liæ przedsiêwziêcia tech-
niczne eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na �rodo-
wisko do warto�ci normowych,

6/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

7/ zabrania siê sk³adowania na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach substancji i materia³ów powoduj¹-
cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

8/ przy wtórnym podziale terenu na tereny mniejsze, ob-
s³ugê komunikacyjn¹ zapewniæ drogami dojazdowymi o szero-
ko�ciach w liniach rozgraniczaj¹cych 15m,

9/ utrzymuje siê istniej¹ce mieszkania funkcyjne (zak³a-
dowe),

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ docelowo teren przewidziano do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 31U,KP, przeznacza siê
pod zabudowê us³ugow¹ oraz parking. Obowi¹zuj¹ warunki jego
zabudowy i zagospodarowania okre�lone w uchwale Rady Gminy
Nr XIX/151/2000 z dnia 23 listopada 2000r.

§ 17. Tereny oznaczone symbolami: 25aWW; 28aWW;
37WW; 45WW, przeznacza siê obiekty i urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w wodê. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê obiektami i urz¹dze-
niami z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

2/ dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów i urz¹dzeñ
przy czym ich wysoko�æ nie powinna przekraczaæ 5,0m nad po-
ziom przyleg³ego terenu; lokalizacja wg ogólnych i bran¿owych
warunków technicznych,
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3/ teren w obrêbie ogrodzenia stacji wodoci¹gowej sta-
nowi jej strefê ochrony ujêcia wody podziemnej, obowi¹zuj¹
normowe ograniczenia u¿ytkowania, a w strefie ochrony po�red-
niej oznaczonej na rysunku planu (zgodnie z decyzj¹ UW w Opo-
lu,  Wydzia³ Ochrony �rodowiska nr O�-III/6210/7798/bd z 98-
04-20) obowi¹zuje zakaz rolniczego wykorzystania �cieków, prze-
chowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych, lo-
kalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych, lokalizowania nowych ujêæ wód podziemnych,

4/ prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna i gospodarka ogól-
na winna uwzglêdniaæ rozwi¹zania proekologiczne.

§ 18. Tereny oznaczone symbolami: 39ZP; 48ZP; 70ZP;
92ZP; 93ZP; 95ZP; 96ZP; 152ZP przeznacza siê pod zieleñ
parkow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/  utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie zieleni¹
typu parkowego,

2/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka i �rednio-
wysoka; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki i dodat-
kowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,

3/ dopuszcza siê wprowadzenie �cie¿ek spacerowych,
lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury s³u¿¹cej re-
kreacji mieszkañców, turystów,

4/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu prze-
p³ywaj¹ce wody otwarte z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umocnie-
nia brzegów,

5/ tereny 70ZP; 95ZP i czê�æ terenu 96ZP podlega³y lokal-
nej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysun-
ku planu); stanowi¹ obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo
powodzi.

§ 19. Tereny oznaczone symbolami: 43MN; 80MN; 84aMN;
100MN; 105MN; 106MN; 107MN; 111MN; 112MN; 120MN;
121MN; 122MN; 123MN; 131MN; 132MN; 138MN; 144MN;
146MN; 149MN; 151MN; 153MN; 156MN; 166MN; 167MN;
177MN; 178MN; 179MN; 180MN; 181MN; 183MN, przeznacza
siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹, z dopusz-
czeniem przeznaczenia czê�ci budynku na wykonywanie dzia-
³alno�ci gospodarczej przez w³a�ciciela budynku oraz nisk¹ za-
budowê wielorodzinn¹ na terenie 123MN. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach nowo za-
budowywanych przyj¹æ w odleg³o�ci 6,0 m od frontowej granicy
dzia³ki,

5/ przy rozbudowie istniej¹cej zabudowy, linie zabudowy
dostosowaæ do istniej¹cej linii okre�lonej przez s¹siednie, za-
sadnicze budynki,

6/ powierzchnia zabudowana nowej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e przekraczaæ 60%  jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹
powierzchniê nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ urz¹dzon¹ (ogród,
zieleñ skwerowa, zieleñ rekreacyjna itp.),

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy jednorodzinnej
nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych; poziom oka-

pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5 m, a poziom
kalenicy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku, a
wysoko�æ zabudowy wielorodzinnej odpowiednio 9,0m i 15,0m,
przy czym dopuszczalna w tej zabudowie 4 kondygnacja wykszta³-
cona w przestrzeni poddasza,

9/ wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom
okapów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6 m, a po-
ziom kalenicy 11 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budyn-
ku; dla zabudowy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te wyno-
sz¹ maksymalnie odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne,
poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8m,
a poziom kalenicy 5 m,

10/ zabudowê gospodarcz¹ i gara¿ow¹ realizowaæ jako
wolno stoj¹c¹ lub dobudowan¹ do budynku mieszkalnego,

11/ dachy strome symetryczne o nachyleniu 30-45o kryte
dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni
poddaszy zalecana 1 kondygnacja u¿ytkowa, do�wietlenie pod-
daszy prostok¹tnymi oknami po³aciowymi,

12/ w obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y przewidzieæ mini-
mum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzo-
ny podjazd przedgara¿owy); w wypadku wykonywania dzia³alno-
�ci gospodarczej na terenie dzia³ki, nale¿y dodaæ min. 1 stano-
wisko, a wszystkie terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako
ogólnodostêpne,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

15/ wewnêtrzne ulice dojazdowe projektowaæ o szeroko-
�ci 10m, mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla ulic tych po-
stuluje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci min. 5m,

16/ dopuszczalne korekty granic terenów, umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie ulic dojazdowych,

17/ podzia³ terenów nowej zabudowy opracowaæ w opar-
ciu o plan zagospodarowania, w którym zaleca siê tworzenie
dzia³ek o szeroko�ci frontu 20-25m i powierzchni od 600 do
1000 m2,

18/ na terenie 123MN w czê�ci obejmuj¹cej dzia³kê o nr
ewid.570, utrzymaæ ogrody przydomowe,

13/ czê�æ terenu 100MN podlega³o lokalnej powodzi w
lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); sta-
nowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; obowi¹-
zuj¹ zasady okre�lone w rozdziale XI,

19/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

20/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej,

21/ dla terenów 100MN; 144MN; 147MN; 151MN; 178MN;
180MN, obowi¹zuj¹ warunki zabudowy i zagospodarowania
okre�lone odpowiednio w uchwa³ach Rady Gminy Nr  IX/89/99,
Nr IX/90/99,Nr IX/92/99  z dnia 18 listopada 1999r. oraz Nr XIX/
151/2000 z dnia 23 listopada 2000r.

§ 20. Tereny oznaczone symbolami: 47W; 50W; 57W; 60W;
69W; 75W; 87W; 89W; 94W; 99W, przeznacza siê pod wody
otwarte. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu prze-
p³ywaj¹ce wody otwarte ( w tym rzekê �cinawê Niemodliñsk¹ -
tereny 60W; 69W; 75W; 99W) z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umoc-
nienia brzegów,
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2/ dopuszcza siê dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej i wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-przeciwpowodzio-
wych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ tereny 60W; 69W; 75W; 99W, stanowi¹ce podstawowy
element ekosysytemu wodno - ³¹kowo - ³êgowego rzeki �cina-
wy Nimodliñskiej, podlegaj¹ szczególnej ochronie w zakresie
wprowadzenia zanieczyszczeñ do wód p³yn¹cych i antropopre-
sji oddzia³ywuj¹cej na w/ w ekosystem,

5/ dopuszcza siê ograniczone, poprzeczne prowadzenie
sieci infrastruktury technicznej.

§ 21. Teren oznaczony symbolem 49UTS, przeznacza siê
pod zabudowê us³ug turystyki i sportu z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodaro-
wania u¿ytkowania:

1/ zabudowê us³ug turystyki zrealizowaæ w formie domów
lub pawilonów kempingowych, w ca³o�ci lub czê�ci w formie
zabudowy letniskowej; przy czym zabudowa ta nie mo¿e zajmo-
waæ wiêcej ni¿ 50% powierzchni terenu,

2/ zalecana wielko�æ dzia³ki letniskowej nie powinna prze-
kraczaæ 600m2; w ramach zagospodarowania dzia³ki nale¿y prze-
widzieæ min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 domek,

3/ wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasadniczego da-
chu nie mo¿e przekroczyæ 3,5m a poziom kalenicy 6,5 m,

4/ ze wzglêdu na ekspozycjê terenu projektowana zabu-
dowa powinna posiadaæ jednolity wystrój architektoniczny,

5/ dopuszcza siê na terenie realizacjê zabudowy us³ugo-
wej gastronomicznej wg warunków okre�lonych w pkt 3,

6/ urz¹dzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne (np. boiska
do gier ma³ych, place zabaw, mini golf, i in.) zrealizowaæ w oto-
czeniu zieleni,

7/ wzd³u¿ wody stoj¹cej oznaczonej symbolem 47W wy-
dzieliæ pas pla¿y trawiastej ogólnodostêpnej,

8/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
9/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej ar-

chitektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
10/ wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami

dojazdowymi o szeroko�ciach w liniach rozgraniczaj¹cych 10m,
z zalecanym ruchem pieszo jezdnym, z jezdni¹ szeroko�ci min.
5m,

11/ dla terenu wymagane opracowanie planu zagospo-
darowania,

12/   teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

13/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

14/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.

§ 22. Teren oznaczony symbolem 74NO przeznacza siê
pod urz¹dzenia i obiekty oczyszczania �cieków. Ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie terenu; ist-
niej¹ce urz¹dzenia i obiekty mog¹ podlegaæ rozbudowie i mo-
dernizacji z uwzglêdnieniem wymogów technicznych i ochrony
sanitarnej,

2/ dopuszczalna realizacja nowych urz¹dzeñ i obiektów
zwi¹zanych z funkcj¹ terenu; przy czym wysoko�æ zabudowy nie
mo¿e przekraczaæ 6m,

3/ uci¹¿liwo�æ urz¹dzeñ i obiektów nie mo¿e wykraczaæ
poza granice wyznaczonego terenu okre�lonego tytu³em praw-
nym w³a�ciciela,

4/ w zagospodarowaniu terenu dopuszcza siê nasadze-
nia zieleni (o charakterze izolacyjnym),

5/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej,

6/ teren podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w gra-
nicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar nara¿o-
ny na niebezpieczeñstwo powodzi; wymagane wprowadzenie
zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.

§ 23. Tereny oznaczone symbolami: 76ZN; 175ZN, prze-
znacza siê pod zieleñ nieurz¹dzon¹. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, �redniowysok¹
i nisk¹; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki oraz
dodatkowe nasadzenia zieleni,

2/ dopuszczalna korekta terenu 76ZN z 75W oraz 175ZN z
176RR,

3/ na terenie 175ZN dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i
urz¹dzeñ produkcyjnych zwi¹zanych z funkcj¹ 176RR,

4/ teren 76ZN podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w
granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar nara-
¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi.

§ 24. Tereny oznaczone symbolami: 85MRj,MN;
125MRj,MN; 130MRj,MN; 141MRj,MN; 142MRj,MN; 170MRj,MN;
174MRj,MN,  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagro-
dow¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, niskich budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w formie "ma³ych domów mieszkalnych" oraz z
dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych obiek-
tów lokalnych us³ug bytowych i zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy  w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wzd³u¿ ulicy lokalnej zaleca siê przystosowanie parte-
rów budynków na cele us³ug lokalnych z zakresu handlu, ga-
stronomii, rzemios³a bytowego,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy jedno-
rodzinnej i zagrodowej nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nad-
ziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 6,5 m a poziom kalenicy 12,5 m, mierz¹c od �redniego
poziomu przy budynku, a wysoko�æ zabudowy wielorodzinnej
odpowiednio 9,0m i 15,0m, przy czym dopuszczalna w tej zabu-
dowie 4 kondygnacjê wykszta³ciæ w przestrzeni poddasza,

7/ istniej¹ce budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych i
nieu¿ytkowym poddaszu dachu stromego wyklucza siê z nad-
budowy, przy jednoczesnym dopuszczeniu przebudowy nieu¿yt-
kowanych poddaszy na cele mieszkalne,

8/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,
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9/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

10/ na terenie 130MRj,MN, na dzia³ce o nr ewidencyjnym
608, lokalizuje siê stacjê paliw gazu (LPG), w ramach której
mog¹ byæ umiejscowione zbiorniki na gaz powierzchniowe i
1 kondygnacyjny pawilon obs³ugi; wyklucza siê na tej dzia³ce
lokalizacjê stacji paliw p³ynnych i innych urz¹dzeñ i obiektów
technicznego zaplecza motoryzacji; w zagospodarowaniu dzia-
³ek przyleg³ych do dzia³ki 608 uwzglêdniæ 10 m strefê od zbiorni-
ków gazu , w której wyklucza siê zabudowê kubaturow¹,

11/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwie-
rz¹t, wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

12/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

13/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

14/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 25. Tereny oznaczone symbolami: 101MW,U; 104MW,U,
przeznacza siê pod zabudowê nisk¹ i �redniowysok¹, miesz-
kaln¹ wielorodzinn¹ wraz z zabudow¹ us³ugow¹. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowi¹-
zuj¹ ustalenia zawarte w § 7,

2/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy us³ugo-
wej nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom
okapów zasadniczego dachu nowej zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 2,8 m a poziom kalenicy 5 m,

3/ w zabudowie us³ugowej dopuszcza siê lokalizacjê lo-
kalnych us³ug z zakresu administracji, handlu, gastronomii,
o�wiaty, zdrowia, kultury, rzemios³a bytowego,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§ 26. Teren oznaczony symbolem 102KP przeznacza siê
pod zespó³ gara¿owy samochodów osobowych, z dopuszcze-
niem jako funkcji uzupe³niaj¹cej zieleni skwerowej. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê boksami gara¿owy-
mi, przy czym istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie pod
k¹tem nadania im jednolitego wystroju architektonicznego,

2/ projektowan¹ zabudowê gara¿ow¹ realizowaæ w for-
mie parterowych zespo³ów o jednolitym wystroju architektonicz-
nym,

3/ place manewrowe i drogi wewnêtrzne wyposa¿yæ w
nawierzchnie utwardzone,

4/ wody opadowe z placów manewrowych  po ich pod-
czyszczeniu (separacji), odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,

5/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ nasadzenia
zieleni,

6/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwo�ci¹ ich modernizacji i przebudowy; reali-
zacja nowych obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych  z za-
kresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków tech-
nicznych,

7/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieci elektroener-
getyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacji deszczowej,

8/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

§ 27. Tereny oznaczone symbolami: 109MRj,MNp;
110MRj,MNp; 127MRj,MNp, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaln¹ zagrodow¹, jednorodzinn¹ oraz niskich budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w formie "ma³ych domów miesz-
kalnych", z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombo-
wych obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy, w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy jedno-
rodzinnej i zagrodowej nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nad-
ziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 6,0 m a poziom kalenicy 12,5 m, mierz¹c od �redniego
poziomu przy budynku, a wysoko�æ zabudowy wielorodzinnej
odpowiednio 9,0m i 15,0m, przy czym dopuszczalna w tej zabu-
dowie 4 kondygnacja powinna byæ wykszta³cona w przestrzeni
poddasza,

7/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t,
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 28. Tereny oznaczone symbolami: 113UO; 126UO, prze-
znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia o�wiaty z dopuszczeniem
obiektów sportu i rekreacji. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z dopuszczeniem jej
przebudowy i rozbudowy powierzchniowej,

2/ dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów w nawi¹za-
niu do architektury istniej¹cych budynków,

3/ projektowane obiekty realizowaæ jako budynki niskie,
wolno stoj¹ce, o wysoko�ci do 3  kondygnacji nadziemnych,

4/ poziom okapów zasadniczego dachu w budynkach pro-
jektowanych nie mo¿e przekroczyæ 7,5m a poziom kalenicy 14m,
mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

5/ w programie urz¹dzeñ sportowych na terenie szkolnym
113UO zaleca siê realizacjê boisk (do gier ma³ych), basenu
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k¹pielowego, bie¿ni i skoczni; a na terenie przedszkola 47UO
placu zabaw,

6/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniaæ parkingi dla
zatrudnionych,

7/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna byæ zago-
spodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszcze-
niem urz¹dzeñ rekreacyjnych,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ tereny do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹,

10/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i
m³odzie¿y.

§ 29. Tereny oznaczone symbolami: 114AUC; 118AUC;
119AUC, przeznacza siê pod zabudowê us³ug skoncentrowa-
nych w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, kultury, admini-
stracji, us³ug bytowych z dopuszczeniem jako funkcji uzupe³nia-
j¹cej mieszkalnictwa rodzinnego i zbiorowego.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹-
ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêd-
nieniem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków funkcji
podstawowej i funkcji uzupe³niaj¹cych na zasadach odtworze-
niowych w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki i obiekty o z³ym stanie technicznym przeznacza
siê do wyburzenia,

4/ zaleca siê przystosowanie parterów budynków na cele
us³ug lokalnych z zakresu handlu i gastronomii,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów,
uk³ad i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty
te do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ linie zabudowy projektowanej zabudowy dostosowaæ
do zabudowy istniej¹cej,

7/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

8/ istniej¹ce budynki o 2-ch kondygnacjach nadziemnych
i dachu stromym wyklucza siê z nadbudowy, przy jednoczesnym
dopuszczeniu przebudowy nieu¿ytkowych poddaszy na cele
mieszkalne,

9/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

§ 30. Teren oznaczony symbolem  116UH, przeznacza siê
pod us³ugi handlu z dopuszczeniem us³ug "ma³ej" gastronomii
i rzemios³a bytowego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹-
ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy i istniej¹c¹ wy-
soko�æ zabudowy,

3/ architektura i ukszta³towanie zabudowy, poprzez uk³ad i
wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ tê zabudowê
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

4/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

5/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 31. Teren oznaczony symbolem 117UI,UK, przeznacza
siê pod zabudowê us³ug innych (remiza OSP), z dopuszcze-
niem jako funkcji uzupe³niaj¹cej us³ug kultury, handlu, gastro-
nomii.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym mo¿e ona
ulegaæ przebudowie i rozbudowie poziomej z uwzglêdnieniem
wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków funkcji
podstawowej i funkcji uzupe³niaj¹cych przybudowanych od strony
pó³nocnej w linii zabudowy budynku remizy,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,0m a poziom kaleni-
cy 12 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

5/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy na-
le¿y umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

6/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

7/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 32. Teren oznaczony symbolem  128UR,MN, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaln¹ rodzinn¹ niskiej intensywno�ci z
us³ugami rzemie�lniczymi. Ustala siê warunki jego zabudowy i
zagospodarowania jak w § 6  niniejszego rozdzia³u pkt.5, 7 ÷ 14
oraz nastêpuj¹ce  dodatkowe ustalenia:

1/ wydziela siê minimum 2 dzia³ki pod zabudowê miesz-
kaln¹ wolno stoj¹c¹ oraz obiekty i urz¹dzenia  zwi¹zane z funkcj¹
podstawow¹ oraz pod zabudowê rzemie�lnicz¹,

2/ w zagospodarowaniu ka¿dej dzia³ki uwzglêdniæ parking
dla korzystaj¹cych z us³ug i zatrudnionych,

3/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�l-
niczymi.

§ 33. Teren oznaczony symbolem 133UO,MZ, przeznacza
siê pod us³ugi o�wiaty, mieszkalnictwa zbiorowego z uzupe³nia-
j¹cymi funkcjami zwi¹zanymi z rekreacj¹ i us³ugami sportu.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodaro-
wania:

1/ utrzymuje siê zabytkowy zespó³ pa³acowo - parkowy
(wpisany do rejestru zabytków) z ograniczonym zakresem jego
przebudowy,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo
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wymagaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

4/ utrzymuje siê istniej¹c¹ pozosta³¹ zabudowê dzia³ki, z
mo¿liwo�ci¹ przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu archi-
tektury obiektów bez zasadniczych zmian,

5/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-
monizuj¹ce zespó³ pa³acowo-parkowy,

6/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury, w tym dla niepe³nospraw-
nych - wymagana rewaloryzacja za³o¿enia parkowego, utrzyma-
nia wymaga zabytkowy drzewostan parku,

7/ kolorystyka - zaleca siê odtworzenie historycznej kolory-
styki z okresu budowy obiektów g³ównych,

8/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹,
gazow¹,

9/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii (gaz, olej opa³owy, energia elektryczna) lub wysoko
sprawne systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

10/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i m³o-
dzie¿y.

§ 34. Teren oznaczony symbolem 134RUL, przeznacza siê
pod urz¹dzenia obs³ugi le�nictwa (nadle�nictwo).  Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zwi¹zan¹ z funkcj¹
terenu z mo¿liwo�ci¹ jej modernizacji i przebudowy;

2/ dopuszcza siê przekszta³cenie czê�ci zabudowy na cele
mieszkalnictwa wielorodzinnego lub mieszkalnictwa zbiorowe-
go,

3/ dopuszcza siê realizacjê nowej zabudowy o architektu-
rze nawi¹zuj¹cej do zabudowy istniej¹cej,

4/ uci¹¿liwo�æ funkcji us³ugowych, sk³adowych  nie mo¿e
wykraczaæ poza granice prawne w³a�ciciela dzia³ki,

5/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko,

6/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

8/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sani-
tarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

9/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej..

§ 35. Teren oznaczony symbolem 135UZ,MN,UK, przezna-
cza siê pod us³ugi zdrowia  lub pod funkcjê mieszkalnictwa ro-
dzinnego , zbiorowego, us³ugi kultury; dopuszczalne uzupe³nia-
j¹ce funkcje zwi¹zane z rekreacj¹. Ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê zabytkowy zespó³ pa³acowo - parkowy (tzw.
"Star¹ Willê" d. pa³acyk - wpisan¹ do rejestru zabytków) z ogra-
niczonym zakresem jego przebudowy,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo
wymagaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

4/ utrzymuje siê istniej¹c¹ pozosta³¹ zabudowê dzia³ki, z
mo¿liwo�ci¹ przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu archi-
tektury obiektów bez zasadniczych zmian,

5/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-
monizuj¹ce zespó³ pa³acowo-parkowy,

6/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego, z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury, w tym dla niepe³nospraw-
nych - wymagana rewaloryzacja za³o¿enia parkowego, utrzyma-
nia wymaga zabytkowy drzewostan parku,

7/ kolorystyka - zaleca siê odtworzenie historycznej kolory-
styki z okresu budowy obiektów g³ównych,

8/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹,
gazow¹,

9/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii (gaz, olej opa³owy, energia elektryczna) lub wysoko
sprawne systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

10/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów zabudowy szpitali i placówek s³u¿by zdrowia, a w przy-
padku przeznaczenia obiektu na cele mieszkaniowe - jak dla
terenów mieszkaniowych.

§ 36.Teren oznaczony symbolem 137MZ,UG, przeznacza
siê pod mieszkalnictwo zbiorowe (motel, hotel), us³ugi gastro-
nomiczne lub inne us³ugi nieuci¹¿liwe ; dopuszczalne uzupe³-
niaj¹ce funkcje zwi¹zane z turystyk¹ (pensjonat), rekreacj¹,
mieszkalnictwem. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê zabytkow¹ zabudowê, w tym m³yna wod-
nego, z zachowaniem oryginalnych urz¹dzeñ m³yñskich o wybit-
nych walorach historyczno-technicznych, wchodz¹cego w sk³ad
zespo³u pa³acowo - parkowego wpisanego do rejestru zabyt-
ków, z ograniczonym zakresem jej przebudowy i rozbudowy oraz
realizacji nowej zabudowy, w dostosowaniu do okre�lonych dla
terenu funkcji,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo
wymagaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp., i innych zwi¹zanych z funkcj¹
terenu,

4/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-
monizuj¹ce,

5/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego, z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury; wymagana rewaloryzacja
za³o¿enia parkowego, utrzymania wymaga zabytkowy drzewo-
stan parku,

6/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ
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wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹,
gazow¹,

7/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii (gaz, olej opa³owy, energia elektryczna) lub wysoko
sprawne systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

8/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy zbiorowego zamieszkania.

§ 37.Tereny oznaczone symbolami: 130aUR; 140UR;
173UR, przeznacza siê pod zabudowê us³ug rzemios³a. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie,

2/ budynki gospodarcze, gara¿owe i us³ugowo-produkcyj-
ne o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce ochronie kon-
serwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

3/ uci¹¿liwo�æ us³ug rzemios³a nie mo¿e wykraczaæ poza
granice prawne w³a�ciciela dzia³ki,

4/ wyklucza siê sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ wymagana regulacja stanu formalno-prawnego w za-
kresie ochrony �rodowiska,

6/ dopuszczalne wydzielanie wewnêtrzne posesji poprzez
wprowadzanie pe³nych murów i ogrodzeñ o wysoko�ci do 2m
lub zimozielonych ¿ywop³otów strzy¿onych o wysoko�ci do 2m.

§ 38.Teren oznaczony symbolem 143NO, przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej -sieciow¹ prze-
pompowniê �cieków komunalnych. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
obiekty i urz¹dzenia mog¹ podlegaæ przebudowie i rozbudowie
z uwzglêdnieniem wymogów technicznych i ochrony sanitarnej,

2/ uci¹¿liwo�æ urz¹dzeñ winna ograniczaæ siê do granic
dzia³ki,

3/ wysoko�æ elementów nadziemnych nie mo¿e przekra-
czaæ 1,5m.

§ 39. Tereny oznaczone symbolami 147MNp, przeznacza
siê pod nisk¹ zabudowê mieszkaln¹ rodzinn¹ z dopuszczeniem
nieuci¹¿liwych zak³adów pracy i nieuci¹¿liwych us³ug zasadni-
czo wbudowanych w parterowe kondygnacje budynków miesz-
kalnych. Ustala siê warunki zabudowy jak w § 6 pkt 5, 7÷14 oraz
wprowadza siê nastêpuj¹ce dodatkowe warunki zabudowy i
zagospodarowania:

1/ dopuszcza siê realizacjê czê�ci ogrodzeñ poszczegól-
nych dzia³ek w formie muru pe³nego,

2/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�l-
niczymi.

§ 40. Teren oznaczony symbolami 150KP,ZI, przeznacza
siê pod ogólnodostêpny plac parkingowy samochodów osobo-
wych, z dopuszczeniem jako funkcji uzupe³niaj¹cej zieleni skwe-
rowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ istniej¹ce zagospodarowanie terenu poddaje siê prze-
budowie uwzglêdniaj¹cej aktualne wymogi ochrony �rodowi-
ska i sanitarnej oraz konserwatorskiej,

2/ w obrêbie parkingu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
zwi¹zanych z funkcjonowaniem ko�cio³a i cmentarza, ma³ej ar-
chitektury, o�wietlenia i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,

3/ place postojowe i drogi wewnêtrzne winny posiadaæ
nawierzchnie utwardzone, z których wody opadowe do kanaliza-
cji deszczowej odprowadziæ po ich separacji,

4/ zalecane wprowadzenie zieleni �redniej i wysokiej,
5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

6/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

§ 41.Teren oznaczony symbolem 155UKs,ZC, przeznacza
siê pod us³ugi kultury sakralnej i kultu religijnego oraz cmenta-
rza. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospoda-
rowania:

1/ utrzymuje siê zabytkowy rzymsko-katolicki ko�ció³ para-
fialny z wykluczeniem jego przebudowy i rozbudowy,

2/ zachowania wymaga zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój
ko�cio³a w jego historycznie ukszta³towanej formie,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

4/ dopuszcza siê umieszczanie (wmurowywanie) na �cia-
nach przyziemia tablic pami¹tkowych, epitafiów lub p³askorze�b,

5/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury,

6/ wyklucza siê wprowadzanie elementów przestrzennych
ograniczaj¹cych lub pogarszaj¹cych ekspozycjê ko�cio³a,

7/ kolorystyka - zaleca siê odtworzenie historycznej kolory-
styki z okresu budowy ko�cio³a,

8/ utrzymuje siê zasadniczo istniej¹ce ogrodzenie od stro-
ny po³udniowej; od strony zachodniej, wschodniej i pó³nocnej
zalecane wprowadzenie ogrodzenia w formie zimozielonego
¿ywop³otu strzy¿onego o wysoko�ci do 1,0m,

9/ dopuszczalna realizacja obiektów i sieci infrastruktury
technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹, gazow¹,

10/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz,
11/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towa-

rzysz¹cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, w tym dom przedpo-
grzebowy,

12/ dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia w formie muru
pe³nego o wysoko�ci do 2 m,

13/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

14/ teren powi¹zaæ funkcjonalnie z terenem 150KP,ZI,
15/ na terenie cmentarza dopuszcza siê nasadzenia zie-

leni wysokiej; zalecana zieleñ zimozielona.

§ 42. Teren oznaczony symbolem 157RP,  przeznacza siê
pod uprawy polowe, zieleñ izolacyjn¹ od cmentarza lub w³¹cze-
nie w czê�ci do terenu 156MN.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:

1/ teren znajduj¹cy siê w strefie sanitarnej cmentarza wy-
³¹cza siê z zabudowy; dopuszczalne w tej strefie nasadzenia
zieleni wysokiej i niskiej i w³¹czenie terenu do terenu cmentarza
155UKs,ZC,

2/ w przypadku w³¹czenia do terenu 156MN wyklucza siê
wprowadzenie zabudowy w strefie sanitarnej cmentarza,

3/ w ramach u¿ytkowania rolnego wyklucza siê w strefie
sanitarnej cmentarza nasadzenia ro�lin do bezpo�redniej kon-
sumpcji.

 § 43. Teren oznaczony symbolem 158A,  przeznacza siê
pod zabudowê administracji (samorz¹dowej, bankowej, lokal-
nych jednostek gospodarczych, us³ug lokalnych) z dopuszcze-
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niem awaryjnej funkcji mieszkaniowej administratora budynku.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e ulegaæ
przebudowie i rozbudowie,

2/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 4 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasad-
niczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 9,5 m, a poziom kalenicy
15,5 m,

3/ dla zabudowy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te
wynosz¹ odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom oka-
pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom
kalenicy 5 m,

4/ dopuszcza siê do�wietlenie poddasza prostok¹tnymi
oknami po³aciowymi,

5/ budynki gospodarcze, gara¿owe i uzupe³niaj¹ce o z³ym
stanie technicznym nie podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej
oraz koliduj¹ce z wymogami tej ochrony, przeznacza siê do wy-
burzenia,

6/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu skwerowo-parkowego.

§ 44. Teren oznaczony symbolem  81aZC, przeznacza siê
na cele cmentarza komunalnego (parafialnego), dla którego
obowi¹zuj¹ warunki zabudowy i zagospodarowania jak w § 41
pkt 11, 12, 13, 15, a teren  162ZCz  pod  cmentarz zamkniêty.
Ustala siê nastêpuj¹ce dodatkowe warunki ich zabudowy i za-
gospodarowania:

1/ teren 162ZCz funkcjonalnie powi¹zaæ z terenem
163 UKs,

2/ teren 81aZC stanowi rezerwê pod cmentarz; w zago-
spodarowaniu uwzglêdniæ pas zieleni izolacyjnej od strony za-
chodniej o szeroko�ci 40-50m.

§ 45. Teren oznaczony symbolem 163UKs, przeznacza siê
pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê zabytkow¹ kaplicê z  mo¿liwo�ci¹ ograni-
czonej przebudowy przy zachowaniu architektury obiektu bez
zasadniczych zmian,

2/ ogrodzenie przy kaplicy wpisane do ewidencji zabytków
podlega ochronie konserwatorskiej,

3/ modernizacja kaplicy i jego ogrodzenie wymagaj¹ uzgod-
nieñ z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

4/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

5/ dopuszcza siê umieszczanie (wmurowywanie) na �cia-
nach przyziemia tablic pami¹tkowych, epitafiów lub p³askorze�b,

6/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem obiektów ma³ej archi-
tektury,

7/ wyklucza siê wprowadzanie elementów przestrzennych
ograniczaj¹cych lub pogarszaj¹cych ekspozycjê ko�cio³a,

8/  dopuszczalna realizacja obiektów i sieci infrastruktury
technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹, gazow¹.

§ 46. Teren oznaczony symbolem 165RPR, przeznacza
siê pod zabudowê zwi¹zan¹ z obiektami i urz¹dzeniami produk-
cji gospodarki ogrodniczej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy kompleks szklarniowy z urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi, przy czym istniej¹ce obiekty i urz¹-
dzenia mog¹ podlegaæ modernizacji, przebudowie lub likwida-
cji,

2/ dopuszcza siê na terenie lokalizacjê budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego w³a�ciciela (gospodarstwa ogrodni-
czego),

3/ wymagana regulacja stanu formalno-prawnego w za-
kresie ochrony �rodowiska; uci¹¿liwo�æ kompleksu szklarnio-
wego ograniczyæ do granic w³asno�ci okre�lonej tytu³em praw-
nym w³a�ciciela,

4/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

5/ wysoko�æ zabudowy szklarniowej nie mo¿e przekra-
czaæ 5,0 m,

6/ ogrzewanie zespo³u szklarniowego przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

7/ dla projektowanej zabudowy mieszkalnej w³a�ciciela
przyj¹æ ustalenia okre�lone w § 19,

8/ dopuszcza siê likwidacjê kompleksu szklarniowego i
w³¹czenie go w ca³o�ci lub czê�ci do terenu 164MN,U, przyjmu-
j¹c ustalenia okre�lone w § 6,

9/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

10/ wyklucza siê sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

11/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

12/ docelowo teren przewidziano do uzbrojenia w sieæ
elektroenergetyczn¹ kablow¹ N/N, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 47. Teren oznaczony symbolem 169MW,UR, przeznacza
siê pod zabudowê nisk¹ i �redniowysok¹, mieszkaln¹ wieloro-
dzinn¹ oraz zabudowê us³ug rzemios³a. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ istniej¹ca zabudowa mieszkalna (budynek mieszkalny
- przy ul.Zamkowej 3) wpisana do ewidencji zabytków podlega
ochronie konserwatorskiej; modernizacje i przebudowy wyma-
gaj¹ uzgodnieñ z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków,

2/ now¹ zabudowê mieszkaniow¹ dowi¹zaæ architekto-
nicznie do zabudowy istniej¹cej (wysoko�æ, kszta³t dachu),

3/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy us³ugo-
wej nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom
okapów zasadniczego dachu nowej zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 2,8 m a poziom kalenicy 5 m,

4/ w zabudowie us³ugowej dopuszcza siê lokalizacjê lo-
kalnych us³ug rzemios³a us³ugowego,

5/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu i wydzielenie zabu-
dowy us³ugowej; obs³ugê komunikacyjn¹ zapewniæ drogami
dojazdowymi o szeroko�ci w liniach rozgraniczenia - min.10m ,

6/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

7/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.
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§ 48. Teren oznaczony symbolem 171MT, przeznacza siê
obiekty i urz¹dzenia gospodarki mieszkaniowej (lub funkcje
magazynowo-sk³adowe, administracyjne). Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e ulegaæ
przebudowie i rozbudowie,

2/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych,

3/ budynki w z³ym stanie technicznym nie objête ochron¹
konserwatorsk¹, podlegaj¹ rozbiórce,

4/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu,
5/ na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istniej¹-

cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

8/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji deszczowej, teleko-
munikacyjn¹,

9/ ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o ni-
skoemisyjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzew-
cze opalane paliwem sta³ym.

§ 49. Teren oznaczony symbolem 172MN,UKs, przezna-
cza siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z do-
puszczeniem przeznaczenia czê�ci budynku na wykonywanie
dzia³alno�ci gospodarczej przez w³a�ciciela budynku oraz pod
us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Dla zabudowy miesz-
kalnej ustala siê warunki zabudowy jak w § 19, a dla obiektu
sakralnego jak w § 45 z wyj¹tkiem pkt.2.

§ 50. Tereny oznaczone symbolami : 78RR; 176RR, prze-
znacza siê pod wody otwarte - stawy rybne.  Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu istnie-
j¹cy staw rybny na terenie 176RR z mo¿liwo�ci¹ jego regulacji i
umocnienia brzegów,

2/ dopuszcza siê na brzegach dodatkowe nasadzenia zie-
leni wysokiej i niskiej oraz wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-
przeciwpowodziowych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ dopuszcza siê ograniczone, poprzeczne prowadzenie
sieci infrastruktury technicznej.

§ 51. Teren oznaczony symbolem 182US-1,  przeznacza
siê pod obiekty i urz¹dzenia sportu z dopuszczeniem obiektów
mieszkalnictwa zbiorowego, rekreacji i us³ug handlu, gastrono-
mii. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i zagospodarowa-
nie z dopuszczeniem jej przebudowy i rozbudowy powierzchnio-
wej,

2/ dopuszcza siê realizacje nowej zabudowy w nawi¹za-
niu do istniej¹cych obiektów,

3/ projektowane budynki realizowaæ jako budynki niskie,
wolno stoj¹ce, o wysoko�ci do II kondygnacji nadziemnych, z
dachami stromymi  o nachyleniu po³aci 30o÷45o  (II kondygnacja
jako poddasze u¿ytkowe), w dostosowaniu architektonicznym
do istniej¹cej zabudowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

4/ poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 5,5m a poziom kalenicy 10 m, mierz¹c od �redniego
poziomu przy budynku,

5/ w programie urz¹dzeñ sportowych zaleca siê m.in.:
boisko pi³ki no¿nej, boiska do gier ma³ych, korty tenisowe, urz¹-
dzenia lekkoatletyczne oraz obiekty i urz¹dzenia treningowe,

6/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ utwardzony
parking,

7/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna byæ zago-
spodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszcze-
niem urz¹dzeñ rekreacyjnych,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 52. Teren oznaczony symbolem 185US-2, przeznacza
siê pod obiekty i urz¹dzenia sportu z dopuszczeniem obiektów
rekreacji i us³ug handlu. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
zabudowy i zagospodarowania:

1/ w programie urz¹dzeñ sportowych zaleca siê m.in.:
basen otwarty lub kryty, si³ownie, hale sportow¹ (lub obiekt wie-
lofunkcyjny), mini golf, boisko pi³ki no¿nej, boiska do gier ma-
³ych, korty tenisowe, urz¹dzenia lekkoatletyczne oraz obiekty i
urz¹dzenia treningowe,

2/ warunki realizacji przyj¹æ jak dla projektowanych bu-
dynków na terenie 182US-1, okre�lonych w § 51 pkt  3 i 4,

3/ w przypadku realizacji hali sportowej dopuszcza siê jej
zag³êbienie poni¿ej poziomu terenu,

4/ teren powi¹zaæ funkcjonalnie z terenem 182US-1.

§ 53. Tereny oznaczone symbolami: 01KG; 02KG przezna-
cza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samo-
chodowego - ulica g³ówna. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
zabudowy i u¿ytkowania:

1/ istniej¹ca droga wojewódzka 405 Niemodlin - Korfan-
tów i projektowane obej�cie wsi Tu³owice od strony zachodniej
w ci¹gu tej drogi;

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
25m,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 2x3,5m; zalecany chod-
nik o szeroko�ci min. 2m od strony zabudowy wsi,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

7/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

§ 54. Tereny oznaczone symbolami: 03KZ; 04KZ; 05KZ;
06KZ przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i trans-
portu samochodowego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi: 03KZ w ci¹gu drogi wo-
jewódzkiej 27-405 Niemodlin - Korfantów; 04KZ i 05KZ - drogê
powiatow¹ 27-717; 06KZ - drogê powiatow¹ 27-513; dopusz-
cza siê ich przebudowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi; mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci ulic okre�laj¹
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne,
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3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych oraz obiektów ma³ej architektury, reklamy i urz¹dzeñ tech-
nicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, s³u-
py), elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ
dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê, aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê, by³y prowadzone jako podziemne,

7/ dopuszcza siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i
wysokiej,

8/ czê�æ terenu 06KZ podlega³o lokalnej powodzi w lipcu
1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi
obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi, poziom koro-
ny drogi powinien byæ wy¿szy od lokalnego poziomu wód powo-
dziowych.

§ 55. Tereny oznaczone symbolami: 07KL; 08KL; 09KL;
10KL; 11KL przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunika-
cji i transportu - ulice lokalne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji lokalnej, dopusz-
czalna przebudowa lub rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 12 m, z docelowym zaleceniem poszerzenia do min.
15 m, szeroko�æ jezdni 6 m, obustronne chodniki szeroko�ci
min.2m; pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

3/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, ta-
blice, szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny two-
rzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otocze-
nia,

4/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce
ulicê nie mog¹ prowadzone byæ jako napowietrzne,

5/ dopuszcza siê ograniczone wprowadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej.

§ 56. Tereny oznaczone symbolami :  12KD; 13KD; 14KD;
15KD; 16KD; 17KD; 18KD; 19KD; 20KD;  21KD; 22KD; 23KD;
24KD; 25KD; 26KD; 27KD; 28KD; 29KD; 30KD; 31KD; 32KD;
33KD; 34KD; 35KD; 36KD; 37KD; 38KD; 39KD; 40KD; 41KD;
42KD; 43KD; 44KD; 45KD; 46KD; 47KD; 48KD  przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice dojaz-
dowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê ulice o funkcji dojazdowej, dopuszczalna
ich przebudowa i rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

3/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-
5,5m, pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicz-
nych,

4/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze, zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne,

7/ czê�æ terenu 28KD podlega³o lokalnej powodzi w lipcu
1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi

obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; poziom koro-
ny drogi powinien byæ wy¿szy od lokalnego poziomu wód powo-
dziowych.

§ 57. Teren oznaczony symbolem 01KK przeznacza siê
pod tereny kolejowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcj¹ terenu,

2/ istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji i przebu-
dowie, z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich,

3/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko, i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

5/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 6 m,

7/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych i plac manewrowy (sk³adowy),

8/ wody opadowe z parkingu i utwardzonych placów ma-
newrowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu,

9/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c ob-
s³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdowy-
mi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

10/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

11/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze,

12/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, telekomunikacyjn¹,  a tereny
zabudowane dodatkowo w sieci wodoci¹gow¹, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej i gazow¹,

13/ czê�æ terenu podlega³o lokalnej powodzi w lipcu 1997r.
( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar
nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; wymagane wprowa-
dzenie zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.

Rozdzia³ III
Ustalenia dla wsi Skarbiszowice

§ 58. Teren oznaczony symbolem 1P,RPU, przeznacza siê
pod zabudowê przemys³ow¹, sk³adow¹, produkcyjno-us³ugo-
w¹ lub obs³ugi rolnictwa. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie, z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postêpo-
waniu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które win-
no okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ograni-
czaj¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,
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4/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach substancji i materia³ów powoduj¹-
cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

6/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

7/ wody opadowe z parkingu i placu manewrowego od-
prowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,

8/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c ob-
s³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdowy-
mi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

9/ w przypadku utrzymania produkcji materia³ów budow-
lanych (funkcji cegielni), teren funkcjonalnie powi¹zaæ ze z³o-
¿em gliny "Skarbiszowice I" na terenie 7ZL-R,

10/ dopuszcza siê na czê�ci terenu (na dzia³ce 97/15)  lo-
kalizacjê budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w³a�cicie-
la) o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 2 kondygnacji nadziemnych
z dachem stromym o nachyleniu po³aci 30-45o , krytym dachów-
k¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi,

11/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej, wg aktualnych warunków technicznych,

12/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze,

13/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 59. Teren oznaczony symbolem 1aEE przeznacza siê
pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy obiekt elektroenergetyczny (sta-
cje transformatorow¹),

2/ dopuszcza siê jego przebudowê i modernizacjê (z wy-
mian¹ transformatorów w³¹cznie) w ramach zajmowanego te-
renu.

§ 60. Tereny oznaczone symbolami:  2MRj,MN; 3MRj,MN;
5 MRj,MN; 15 MRj,MN; 17MRj,MN; 21MRj,MN; 23MRj,MN;
24MRj,MN; 29MRj,MN; 30MRj,MN; 32MRj,MN; 33MRj,MN;
40MRj,MN; 40aMRj,MN; 41MRj,MN; 48MRj,MN,  przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z do-
puszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych obiektów
lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych, winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych, z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej zabu-
dowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ ochron¹ konserwatorsk¹ obejmuje siê na terenie
33MRj,MN d.dwór - dom nr 30 i zabudowania folwarczne na
terenie 40MRj,MN, wg zasad okre�lonych w rozdziale VIII,

4/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

5/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

6/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

7/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

8/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

9/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t,
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

12/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 61. Tereny oznaczone symbolami:  4MRj; 6MRj; 18MRj
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jedno-
rodzinn¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombo-
wych obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych, z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 62. Tereny oznaczone symbolami: 7ZL-R; 13ZL-R; 19ZL-
R; 25ZL-R przeznacza siê pod las gospodarczy - w obszarze
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objêtym granic¹ polno-le�n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne wraz z przyleg³ymi terenami rolnymi znaj-
duj¹cymi siê w granicach polno-le�nych, ustala siê jako eko-
system le�ny,

3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej, z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej, za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

6/ znajduj¹ce siê na terenie 7ZL-R z³o¿e gliny "Skarbiszo-
wice I" eksploatowaæ zgodnie z uzyskan¹ koncesj¹ na eksplo-
atacjê; po zaniechaniu eksploatacji lub w przypadku odst¹pie-
nia od eksploatacji teren przeznacza siê do zalesienia.

§ 63. Tereny oznaczone symbolami:  8RP; 9RP; 10RP;
27RP; 28RP; 34RP; 36RP; 38RP; 39RP; 44RP; 45RP; 47RP prze-
znacza siê pod u¿ytki rolne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-³¹-
kowe z docelowym zaleceniem przekszta³ceñ terenów po³o¿o-
nych w bezpo�rednim s¹siedztwie kompleksów le�nych w kie-
runku u¿ytkowania ³¹kowego,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ na terenach 36RP i 47RP dopuszcza siê lokalizacjê
wy³¹cznie zabudowy zagrodowej,  oznaczonej symbolem MR, w
granicach okre�lonych na rysunku planu,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych,

7/ znajduj¹ce siê na terenie 8RP stanowisko archeolo-
giczne podlega ochronie wg zasad okre�lonych w Rozdziale
VIII,

8/ na terenach okre�lonych symbolami 27RP; 36RP;
38RP; 39RP; 44RP; 45RP; 47RP, po³o¿onych w strefie ochrony
po�redniej ujêæ wody, obowi¹zuje zakaz rolniczego wykorzysta-
nia �cieków.

§ 64. Tereny oznaczone symbolami : 11ZL; 12ZL; 26ZL;
51ZL; 52ZL przeznacza siê pod las gospodarczy. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne ustala siê jako ekosystem le�ny,
3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o

plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach le�nych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

7/ dopuszcza siê wykorzystanie lasów na cele rekreacyj-
ne (lasy masowego wypoczynku), w uzgodnieniu ze s³u¿bami
le�nymi dopuszcza siê wydzielenie szlaków turystycznych, ci¹-
gów pieszych i rowerowych, ci¹gów dydaktycznych, in.,

8/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kultury, kultu religijne-
go, miejsc pamiêci, in..

§ 65. Tereny oznaczone symbolami: 14MN; 37MN; 43MN;
46MN; 49MN; 50MN przeznacza siê pod zabudowê nisk¹, miesz-
kaln¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem przeznaczenia czê�ci
budynku na wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej przez w³a-
�ciciela budynku. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach nowo za-
budowywanych przyj¹æ w odleg³o�ci 5 m od frontowej granicy
dzia³ki (linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹ okre�lon¹ niniejszym pla-
nem); dla dzia³ek z wjazdem od strony po³udniowej zaleca siê
lokalizacjê budynków w odleg³o�ci 10m od frontowej granicy,

5/ przy rozbudowie istniej¹cej zabudowy linie zabudowy
dostosowaæ do istniej¹cej linii okre�lonej przez s¹siednie, za-
sadnicze budynki,

6/ powierzchnia zabudowana nowej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e przekraczaæ 60%  jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹
powierzchniê nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ urz¹dzon¹ (ogród,
zieleñ skwerowa, zieleñ rekreacyjna itp.),

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy nie mo¿e prze-
kraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadni-
czego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5 m, a poziom kalenicy
12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

9/ wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6 m, a poziom kalenicy
11 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dla zabudo-
wy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te wynosz¹ maksymalnie
odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom kale-
nicy 5 m,

10/ zabudowê gospodarcz¹ i gara¿ow¹ realizowaæ jako
wolno stoj¹c¹ lub dobudowan¹ do budynku mieszkalnego,

11/ dachy strome symetryczne o nachyleniu 35-45o kryte
dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni
poddaszy zalecana 1 kondygnacja u¿ytkowa, do�wietlenie pod-
daszy prostok¹tnymi oknami po³aciowymi,
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12/ w obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y przewidzieæ mini-
mum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzo-
ny podjazd przedgara¿owy); w wypadku wykonywania dzia³alno-
�ci gospodarczej na terenie dzia³ki nale¿y dodaæ min. 1 stano-
wisko, a wszystkie terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako
ogólnodostêpne,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

15/ wewnêtrzne ulice dojazdowe projektowaæ o szeroko-
�ci 10m, mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla ulic tych po-
stuluje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci min. 5m,

16/ dopuszczalne korekty granic terenów umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie ulic dojazdowych,

17/ podzia³ terenów nowej zabudowy opracowaæ w opar-
ciu o plan zagospodarowania, w którym zaleca siê tworzenie
dzia³ek o szeroko�ci frontu 20-25m i powierzchni od 600 do
1000 m2,

18/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

19/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 66. Teren oznaczony symbolem 16US przeznacza siê
pod us³ugi sportu (boisko sportowe).  Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce boisko sportowe,
2/ dopuszcza siê realizacjê dodatkowych urz¹dzeñ i obiek-

tów (np. szatnie), zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, obiekty kubaturo-
we zrealizowaæ w formie zabudowy niskiej 1 kondygnacyjnej.

§ 67. Teren oznaczony symbolem 20ZC przeznacza siê
pod cmentarz.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowa-
nia:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz,
2/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzy-

sz¹cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, w tym dom przedpogrze-
bowy,

3/ dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia w formie muru
pe³nego o wysoko�ci do 2 m,

4/ na terenie cmentarza wprowadziæ nasadzenia zieleni
wysokiej; zalecana zieleñ zimozielona.

§ 68. Teren oznaczony symbolem 22RUL, przeznacza siê
pod urz¹dzenia obs³ugi le�nictwa (le�niczówka).  Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zwi¹zan¹ z funkcj¹
terenu;

2/ dopuszcza siê przekszta³cenie pod zabudowê miesz-
kaln¹ zagrodow¹ lub jednorodzinn¹ z lokalnymi us³ugami,

3/ dla terenu obowi¹zuj¹ warunki okre�lone w § 60.

§ 69. Teren oznaczony symbolem 25 ZI/ZL-R, przeznacza
siê pod zieleñ izolacyjn¹ lub pod las gospodarczy. Ustala siê
warunki u¿ytkowania jak w § 62.

§ 70. Tereny oznaczone symbolami: 31W; 35W, przezna-
cza siê pod wody otwarte.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu wody
otwarte  z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umocnienia brzegów,

2/ dopuszcza siê dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej i wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-przeciwpowodzio-
wych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ tereny wód otwartych, stanowi¹ce podstawowy element
ekosystemu wodnego, podlegaj¹ szczególnej ochronie w za-
kresie wprowadzenia zanieczyszczeñ do wód i antropopresji
oddzia³ywuj¹cej na w/w ekosystem.

§ 71. Teren oznaczony symbolem 39aRP/PE przeznacza
siê pod u¿ytki rolne i eksploatacjê surowców mineralnych. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ na terenie 39aRP/PE obejmuj¹cym obszar górniczy, w
ramach którego znajduje siê z³o¿e surowców ilastych "Skarbi-
szowice III", dopuszcza siê prowadzenie eksploatacji z³o¿a,

2/ tereny poeksploatacyjne rekultywowaæ w kierunku wod-
nym, le�nym lub rolnym,

3/ w przypadku zaniechania dzia³alno�ci przemys³owej
zwi¹zanej z eksploatacj¹ z³o¿a, teren pozostawiæ w u¿ytkowaniu
rolnym wg zasad okre�lonych  w rozdziale III w § 63  pkt 1-3 i
5-6.

§ 72. Teren oznaczony symbolem 42RR przeznacza siê
pod wody otwarte - staw rybny.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
jego u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu istnie-
j¹cy staw rybny, z mo¿liwo�ci¹ jego regulacji i umocnienia brze-
gów,

2/ dopuszcza siê na brzegach dodatkowe nasadzenia zie-
leni wysokiej i niskiej i wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-
przeciwpowodziowych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ dopuszcza siê ograniczone, prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej.

§ 73. Tereny oznaczone symbolami: 01KZ; 02KZ; 03KZ;
04KZ przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i trans-
portu samochodowego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi: 01KZ w ci¹gu drogi po-
wiatowej 27-717; 02KZ - drogê powiatow¹ 27-516; 03KZ - dro-
gê powiatow¹ 27-512; 04KZ - drogê powiatow¹ 27-513 dopusz-
cza siê ich przebudowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi; mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci ulic okre�laj¹
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych oraz obiektów ma³ej architektury, reklamy i urz¹dzeñ tech-
nicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, s³u-
py);  elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ
dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

7/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

§ 74. Tereny oznaczone symbolami :  05KD; 06KD; 07KD;
08KD; 09KD; 10KD; 11KD; 12KD; 13KD; 14KD; 15KD; 16KD  prze-
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znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu -
ulice dojazdowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy
i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji dojazdowej, do-
puszczalna ich przebudowa, przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

2/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-
5,5m, pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicz-
nych,

3/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

4/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

5/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne.

Rozdzia³ IV
Ustalenia dla wsi Szyd³ów

§ 75. Tereny oznaczone symbolami:  1 ZL; 12 ZL; 23 ZL;
42 ZL; 45 ZL; 53 ZL; 56 ZL; 58 ZL; 60 ZL; 63 ZL; 64 ZL; 65 ZL; 66
ZL; 67ZL przeznacza siê pod las gospodarczy. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne ustala siê jako ekosystem le�ny,
3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o

plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej, z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach le�nych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

7/ znajduj¹cy siê na terenie 1ZL rezerwat "Z³ote Bagna" i
pomnik przyrody (sosna z podwójnym pniem, nr rej.153) oraz
znajduj¹cy siê na terenie KK  pomnik przyrody (modrzew euro-
pejski nr rej.152) podlegaj¹ ochronie prawnej,

8/ znajduj¹cy siê na terenie 63ZL projektowany u¿ytek eko-
logiczny �Rosiczka", obejmuj¹cy torfowisko niskie, podlegaj¹
ochronie prawnej; teren 63ZL znajduje siê na obszarze stano-
wiska dokumentacyjnego przyrody nieo¿ywionej ��ródle�ne
wydmy", który podlega ochronie,

9/ na terenie 1ZL znajduje siê z³o¿e �Szyd³ów" objête ob-
szarem górniczym, w którym pozosta³ piasek schudzaj¹cy (su-
rowiec ilasty w tym z³o¿u zosta³ wyeksploataowany),

10/ dopuszcza siê wykorzystanie lasów na cele rekreacyj-
ne (lasy masowego wypoczynku); w uzgodnieniu ze s³u¿bami
le�nymi dopuszcza siê wydzielenie szlaków turystycznych, ci¹-
gów pieszych i rowerowych, ci¹gów dydaktycznych, in.,

11/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kultury, kultu religijne-
go, miejsc pamiêci, inne.

§ 76. Tereny oznaczone symbolami: 2MR; 7MRj,MN;
15 MRj,MN; 17 MRj,MN; 18 MRj,MN; 22 MRj,MN; 24 MRj,MN;
26 MRj,MN; 28 MRj,MN; 30 MRj,MN; 31 MRj,MN; 32 MRj,MN;

33 MRj,MN; 36 MRj,MN; 39 MRj,MN; 44 MRj,MN  przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z do-
puszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych obiektów
lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy, w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t,
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej, wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 77. Tereny oznaczone symbolami: 3RP; 8RP; 10RP;
13RP; 14RP; 16RP; 28aRP; 30aRP; 31aRP; 37RP; 38RP; 41RP;
44aRP; 54RP; przeznacza siê pod u¿ytki rolne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-³¹-
kowe z docelowym zaleceniem przekszta³ceñ w kierunku u¿yt-
kowania ³¹kowego,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce), dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako
podziemnych,

5/ na terenach 28aRP; 30aRP; 31aRP; 44aRP po³o¿o-
nych w strefie sanitarnej cmentarza,  wprowadza siê zakaz upraw
ro�lin do bezpo�redniej konsumpcji.

§ 78. Teren oznaczony symbolem 11RP/PE przeznacza siê
pod u¿ytki rolne i eksploatacjê surowców mineralnych. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:
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1/ na terenie 11RP/PE obejmuj¹cym obszar górniczy, w
ramach którego znajduje siê z³o¿e surowców ilastych "Szyd³ów II",
dopuszcza siê prowadzenie eksploatacji z³o¿a,

2/ tereny poeksploatacyjne rekultywowaæ w kierunku wod-
nym, z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania terenu na cele turystyczno-
rekreacyjne wg zasad zabudowy i zagospodarowania okre�lo-
nych w § 91,

3/ w przypadku zaniechania dzia³alno�ci przemys³owej
zwi¹zanej z eksploatacj¹ z³o¿a, teren pozostawiæ w u¿ytkowaniu
rolnym wg warunków okre�lonych  w § 77 pkt.1-4 niniejszego
rozdzia³u.

§ 79. Tereny oznaczone symbolami: 4ZL-R; 6ZL-R; 9ZL-R;
9aZL-R przeznacza siê pod las gospodarczy - w obszarze objê-
tym granic¹ polno-le�n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne wraz z przyleg³ymi terenami rolnymi, znaj-
duj¹cymi siê w granicach polno-le�nych, ustala siê jako eko-
system le�ny,

3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej, z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej, np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

6/ na terenie 9ZL-R znajduj¹ siê zrekultywowane tereny
eksploatacyjne z³o¿a "Szyd³ów".

§ 80. Teren oznaczony symbolem 5P przeznacza siê pod
zabudowê przemys³ow¹ (w tym przemys³u rolnego), sk³adow¹,
produkcyjno-us³ugow¹, a tereny 5aP(KD) i 5aP(KD) pod trans-
port przemys³owy zwi¹zany z dowozem surowca ilastego ze z³o-
¿a na terenie 11RP/PE. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytko-
wania terenu 5P:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê (cegielni); przy czym
istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzy-
maniem ich w grupie budynków niskich,

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postêpo-
waniu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które win-
no okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ograni-
czaj¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

4/ wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji wytwarzaj¹-
cych odpady gro¿¹ce ska¿eniem, zaka¿eniem lub odpady nie-
bezpieczne oraz sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w nieza-
daszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹cych
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

6/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

7/ wody opadowe z parkingu i placu manewrowego od-
prowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,

8/ dopuszcza siê korekty granic terenu z terenami s¹sied-
nimi; dopuszcza siê równie¿ wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c
obs³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdo-
wymi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

9/ w przypadku zakoñczenia dzia³alno�ci przemys³owej,
teren przekszta³ciæ na cele gospodarstwa rolnego, z mo¿liwo-
�ci¹ w³¹czenia do terenu 7MRj,MN lub na cele us³ug nieuci¹¿li-
wych,

10/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej, wg aktualnych warunków technicznych,

11/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

12/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania terenów
5aP(KD) i 5aP(KD):

1/ tereny przeznacza siê pod transport przemys³owy zwi¹-
zany z dowozem surowca ilastego ze z³o¿a na terenie 11RP/PE,

2/ w przypadku zaniechania dzia³alno�ci przemys³owej na
terenie 5P i odst¹pienia od eksploatacji z³o¿a na terenie
11RP/PE, teren przeznaczyæ pod drogê le�n¹.

§ 81. Tereny oznaczone symbolami : 7aMN; 27MN; 47aMN;
47MN; 50MN; 57MN; 61MN,  przeznacza siê pod zabudowê ni-
sk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem przeznacze-
nia czê�ci budynku na wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej
przez w³a�ciciela budynku. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach nowo za-
budowywanych przyj¹æ w odleg³o�ci 5 m od frontowej granicy
dzia³ki (linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹ okre�lon¹ niniejszym pla-
nem); dla dzia³ek z wjazdem od strony po³udniowej zaleca siê
lokalizacjê budynków w odleg³o�ci 10m od frontowej granicy,

5/ przy rozbudowie istniej¹cej zabudowy linie zabudowy
dostosowaæ do istniej¹cej linii okre�lonej przez s¹siednie, za-
sadnicze budynki,

6/ powierzchnia zabudowana nowej dzia³ki budowlanej nie
mo¿e przekraczaæ 60%  jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ urz¹dzon¹ (ogród, zie-
leñ skwerowa, zieleñ rekreacyjna itp.),

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy nie mo¿e prze-
kraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadni-
czego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5 m, a poziom kalenicy
12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

9/ wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasad-
niczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6 m, a poziom kalenicy
12m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dla zabudo-
wy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te wynosz¹ maksymalnie
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odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom kale-
nicy 5 m,

10/ zabudowê gospodarcz¹ i gara¿ow¹ realizowaæ jako
wolno stoj¹c¹ lub dobudowan¹ do budynku mieszkalnego,

11/ dachy strome symetryczne o nachyleniu 30-45o kryte
dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni
poddaszy zalecana 1 kondygnacja u¿ytkowa, do�wietlenie pod-
daszy prostok¹tnymi oknami po³aciowymi,

12/ w obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y przewidzieæ mini-
mum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzo-
ny podjazd przedgara¿owy); w wypadku wykonywania dzia³alno-
�ci gospodarczej na terenie dzia³ki nale¿y dodaæ min. 1 stano-
wisko, a wszystkie terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako
ogólnodostêpne,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

15/ wewnêtrzne ulice dojazdowe projektowaæ o szeroko-
�ci 10m, mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla ulic tych po-
stuluje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci min. 5m,

16/ dopuszczalne korekty granic terenów umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie ulic dojazdowych,

17/ podzia³ terenów nowej zabudowy opracowaæ w opar-
ciu o plan zagospodarowania, w którym zaleca siê tworzenie
dzia³ek o szeroko�ci frontu 20-25m i powierzchni od 600 do
1000 m2,

18/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

19/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 82. Tereny oznaczone symbolami: 15aUS,UT; 16aUS
przeznacza siê pod zabudowê us³ug sportu i rekreacji z zieleni¹
towarzysz¹c¹.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania u¿ytkowania:

1/ urz¹dzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne (np. boiska
do gier ma³ych, place zabaw, pole golfowe, i in.) zrealizowaæ w
otoczeniu zieleni,

2/ dopuszcza siê realizacjê I kondygnacyjnych obiektów
kubaturowych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz ma³ej architek-
tury i obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

3/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
4/ w przypadku podzia³u terenu wewnêtrzn¹ obs³ugê ko-

munikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o szeroko�ciach w
liniach rozgraniczaj¹cych min.10m, z zalecanym ruchem pieszo
jezdnym, z jezdni¹ o szeroko�ci min. 5m,

5/ dla terenu wymagane opracowanie planu zagospoda-
rowania,

6/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sani-
tarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

7/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.

§ 83. Teren oznaczony symbolem 19UKs, przeznacza siê
pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy ko�ció³ z  mo¿liwo�ci¹ ograni-
czonej przebudowy przy zachowaniu architektury obiektu bez
zasadniczych zmian,

2/ prace modernizacyjne ko�cio³a wymagaj¹ uzgodnieñ z
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych, np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochrony
mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

4/ dopuszcza siê umieszczanie (wmurowywanie) na �cia-
nach przyziemia tablic pami¹tkowych, epitafiów lub p³askorze�b,

5/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego, z dopuszczeniem obiektów ma³ej archi-
tektury,

6/ wyklucza siê wprowadzanie elementów przestrzennych
ograniczaj¹cych lub pogarszaj¹cych ekspozycjê ko�cio³a,

7/ dopuszczalna realizacja obiektów i sieci infrastruktury
technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹, gazow¹.

§ 84. Teren oznaczony symbolem 20UI, przeznacza siê
pod us³ugi inne, zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ (remiza
przeciwpo¿arowa). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabu-
dowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym mo¿e ona
ulegaæ przebudowie i rozbudowie, z uwzglêdnieniem wymogów
technicznych, ochrony sanitarnej,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy,
3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-

wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

5/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni poddaszy
mo¿na umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

6/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

7/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 85. Tereny oznaczone symbolami: 21ZP; 25ZP przezna-
cza siê pod zieleñ parkow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ na terenie wprowadziæ nasadzenia zieleni wysokiej i
niskiej,

2/ dopuszcza siê powi¹zanie funkcjonalne terenu 21ZP z
18MRj,MN i terenu 25ZP z 24MRj,MN,

3/ dopuszcza siê wprowadzenie obiektów i urz¹dzeñ ma-
³ej architektury s³u¿¹cej rekreacji mieszkañców, turystów.

§ 86. Teren oznaczony symbolem 29ZC, przeznacza siê
pod cmentarz. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz na terenie 29ZC z
mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy w kierunku wschodnim,

2/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, w tym dom przedpogrze-
bowy, oraz realizacjê ogrodzenia w formie muru pe³nego o wy-
soko�ci do 2 m,

3/ na terenie cmentarza wprowadziæ nasadzenia zieleni
wysokiej; zalecana zieleñ zimozielona.
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§ 87. Teren oznaczony symbolem 34EE  przeznacza siê
pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy obiekt elektroenergetyczny (sta-
cje transformatorow¹),

2/ dopuszcza siê jego przebudowê i modernizacjê (z wy-
mian¹ transformatorów w³¹cznie) w ramach zajmowanego te-
renu.

§ 88. Teren oznaczony symbolem 35AUC przeznacza siê
pod zabudowê us³ug skoncentrowanych w zakresie; handlu,
gastronomii, zdrowia, kultury, administracji, us³ug bytowych, z
dopuszczeniem jako funkcji uzupe³niaj¹cej mieszkalnictwa ro-
dzinnego i zbiorowego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków funkcji
podstawowej i funkcji uzupe³niaj¹cych na zasadach odtworze-
niowych,

3/ budynki i obiekty o z³ym stanie technicznym przeznacza
siê do wyburzenia,

4/ zaleca siê przystosowanie parterów budynków na cele
us³ug lokalnych z zakresu handlu i gastronomii,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ linie zabudowy projektowanej zabudowy dostosowaæ
do zabudowy istniej¹cej,

7/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

8/ istniej¹ce budynki o 2-ch kondygnacjach nadziemnych
i dachu stromym wyklucza siê z nadbudowy, przy jednoczesnym
dopuszczeniu przebudowy nieu¿ytkowych poddaszy na cele
mieszkalne,

9/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddasza za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

§ 89. Teren oznaczony symbolem 40W przeznacza siê
pod wody otwarte.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytko-
wania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu zbior-
nik wodny z mo¿liwo�ci¹ jego regulacji i umocnienia brzegów,

2/ zbiornik wykorzystaæ na cele przeciwpo¿arowe.

§ 90. Teren oznaczony symbolem 43UTL przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia o�wiaty zwi¹zane z gminnym centrum
edukacji ekologicznej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z dopuszczeniem jej
przebudowy i rozbudowy powierzchniowej,

2/ dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów w nawi¹za-
niu do architektury istniej¹cego budynku szkolnego,

3/ projektowane obiekty towarzysz¹ce realizowaæ jako
budynki niskie, wolno stoj¹ce, o wysoko�ci do II kondygnacji
nadziemnych,

4/ w programie urz¹dzeñ sportowych zaleca siê realizacjê
boisk (do gier ma³ych, np. korty tenisowe), basenu k¹pielowe-
go, bie¿ni i skoczni; placu zabaw, in.,

5/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniaæ teren do pro-
wadzenia "upraw edukacyjnych" oraz parking dla zatrudnionych,

6/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna byæ zago-
spodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszcze-
niem urz¹dzeñ rekreacyjnych,

7/ w przypadku odst¹pienia od realizacji gminnego cen-
trum edukacji w istniej¹cej zabudowie, utrzymaæ us³ugi o�wiaty
lub zabudowê dostosowaæ na potrzeby administracji, us³ug zdro-
wia i opieki spo³ecznej lub na cele mieszkalnictwa zbiorowego
lub wielorodzinnego,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ tereny do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹,

10/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i
m³odzie¿y.

§ 91. Teren oznaczony symbolem 46UTL przeznacza siê
pod zabudowê us³ug turystyki i sportu, z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodaro-
wania u¿ytkowania:

1/ zabudowê us³ug turystyki zrealizowaæ w formie domów
lub pawilonów kempingowych, w ca³o�ci lub czê�ci w formie
zabudowy letniskowej; przy czym zabudowa ta nie mo¿e zajmo-
waæ wiêcej ni¿ 50% powierzchni terenu,

2/ zalecana wielko�æ dzia³ki letniskowej nie powinna prze-
kraczaæ 800m2; w ramach zagospodarowania dzia³ki nale¿y prze-
widzieæ min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 domek,

3/ wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie
mo¿e przekroczyæ 3,5m a poziom kalenicy 6,5 m,

4/ dopuszcza siê na terenie realizacjê zabudowy us³ugo-
wej gastronomicznej wg warunków okre�lonych w pkt.3

5/ urz¹dzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne (np. boiska
do gier ma³ych, place zabaw, pole golfowe i in.) zrealizowaæ w
otoczeniu zieleni,

6/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
7/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej ar-

chitektury obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
8/ wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami

dojazdowymi o szeroko�ciach w liniach rozgraniczaj¹cych 10m,
z zalecanym ruchem pieszo-jezdnym, z jezdni¹ szeroko�ci min.
5m,

9/ dla terenu wymagane opracowanie planu zagospoda-
rowania dla ca³o�ci lub czê�ci,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem,

12/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym.

§ 92. Teren oznaczony symbolem 25US/ZL, przeznacza
siê pod us³ugi sportu (boisko sportowe) i zieleñ le�n¹. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:
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1/ utrzymuje siê istniej¹ce boisko sportowe z dodatkowy-
mi urz¹dzeniami i obiektami (np.szatnie), zwi¹zanymi z funkcj¹
terenu,

2/ obiekty kubaturowe zrealizowaæ w formie zabudowy ni-
skiej 1 kondygnacyjnej,

3/ istniej¹c¹ na terenie zieleñ le�n¹ pozostawia siê bez
zmiany sposobu u¿ytkowania.

§ 93. Tereny oznaczone symbolami 49 ML i 51 ML, prze-
znacza siê pod zabudowê letniskow¹ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Ustala siê warunki ich zabudowy i zagospodarowania u¿ytko-
wania jak w § 91 pkt 2, 3, 6-12.

§ 94. Tereny oznaczone symbolami: 52MRj; 55MRj, prze-
znacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jednorodzin-
n¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych
obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych, z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy, w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym, nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej, przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kaleni-
cy 12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym.

12/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 95. Tereny oznaczone symbolami: 59RU-L; 62RU-L  prze-
znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia obs³ugi le�nictwa. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ na terenie 61RU-L utrzymuje siê funkcje administracyj-
n¹ i mieszkaniow¹ zwi¹zan¹ z istniej¹c¹ le�niczówk¹; zabudo-
wa na tym terenie mo¿e podlegaæ przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub likwidacji wg warunków § 94 pkt.6-11 niniej-
szego rozdzia³u,

2/ na terenach 59RU-L i 61RU-L utrzymuje siê funkcje
sk³adowe, przy czym istniej¹ca niska zabudowa mo¿e  podle-
gaæ przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub likwidacji; do-
puszcza siê now¹ I kondygnacyjn¹ zabudowê zwi¹zan¹ z funk-
cj¹ terenu,

3/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê,
inne urz¹dzenia oraz komunikacjê powinna byæ zagospodaro-
wana zieleni¹ urz¹dzon¹,

4/ uci¹¿liwo�æ funkcji us³ugowych i sk³adowych  powinna
zamkn¹æ siê w granicach okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ci-
ciela,

5/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko, i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

6/ dopuszczalna realizacja obiektów i sieci infrastruktury
technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, energetycznej, tele-
komunikacyjnej, gazowej),

7/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opalane pa-
liwem sta³ym.

§ 96. Tereny oznaczone symbolami:  01KA przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - autostrada A4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy odcinek autostrady A4 w istnie-
j¹cych liniach rozgraniczenia, dopuszcza siê jej przebudowê i
rozbudowê, zgodnie z bran¿owymi warunkami technicznymi.

§ 97. Tereny oznaczone symbolami: 02KZ przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ drogê 1KZ w ci¹gu drogi po-
wiatowej 27-717; dopuszcza siê jej przebudowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi; mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci ulic okre�laj¹
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych,

6/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

7/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê, by³y prowadzone jako podziemne,

8/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

§ 98. Tereny oznaczone symbolami: 07KL; 08KL; 09KL;
10KL; 11KL przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunika-
cji i transportu - ulice lokalne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji lokalnej, dopusz-
czalna przebudowa lub rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 12 m, z docelowym zaleceniem poszerzenia do min.
15 m, szeroko�æ jezdni 6 m, obustronne chodniki szeroko�ci
min.2m; pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,
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3/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, ta-
blice, szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny two-
rzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otocze-
nia,

4/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce
ulicê nie mog¹ byæ prowadzone jako napowietrzne,

5/ dopuszcza siê ograniczone wprowadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej.

§ 99. Tereny oznaczone symbolami:  06KD; 07KD; 08KD;
09KD; 10KD; 11KD; 12KD; 13KD; 14KD; 15KD, przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice dojaz-
dowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji dojazdowej, do-
puszczalna ich przebudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

3/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-
5,5m, pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicz-
nych,

4/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze, zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne.

§ 100. Teren oznaczony symbolem KK przeznacza siê pod
tereny kolejowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytko-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcj¹ terenu,

2/ istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji i przebu-
dowie, z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich,

3/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko, i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

5/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 6 m,

7/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych i plac manewrowy (sk³adowy),

8/ wody opadowe z parkingu i utwardzonych placów ma-
newrowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu,

9/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c ob-
s³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdowy-
mi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

10/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej, wg aktualnych warunków technicznych,

11/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

12/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, telekomunikacyjn¹,  a tereny
zabudowane dodatkowo w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej i gazow¹.

Rozdzia³ V
Ustalenia dla wsi Ligota Tu³owicka

§ 101. Tereny oznaczone symbolami:  1ZL; 9ZL; 16ZL;
18ZL; 20ZL; 44ZL; 45ZL; 48ZL; 49ZL; 49aZL; 54ZL przeznacza
siê pod las gospodarczy. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne ustala siê jako ekosystem le�ny,
3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o

plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach le�nych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

7/ dopuszcza siê wykorzystanie lasów na cele rekreacyj-
ne (lasy masowego wypoczynku); w uzgodnieniu ze s³u¿bami
le�nymi dopuszcza siê wydzielenie szlaków turystycznych, ci¹-
gów pieszych i rowerowych, ci¹gów dydaktycznych, in.,

8/ znajduj¹cy siê na terenie 16ZL proponowany u¿ytek
ekologiczny "Staw £awnik" i pomnik przyrody (d¹b szypu³kowy
nr rej. 241) oraz znajduj¹ce siê na terenie 45ZL pomniki przyro-
dy (sosna pospolita nr rej. 240, sosna pospolita nr rej.368,
2 sosny pospolite nr rej.367) podlegaj¹ ochronie prawnej,

9/ znajduj¹cy siê na terenach 18ZL i 45ZL Zespó³ przyrod-
niczo-krajobrazowy "£¹ki nad �cinaw¹" podlega ochronie,

10/ teren 45ZL znajduje siê na obszarze stanowiska do-
kumentacyjnego przyrody nieo¿ywionej "�ródle�ne wydmy", który
podlega ochronie,

11/ tereny 48ZL; 49aZL; 49ZL; 54ZL znajduj¹ siê na tere-
nie górniczym kopalni bazaltu - Rutki-Ligota,

12/ czê�æ terenu 18ZL i tereny 20ZL; 44ZL podlega³y lo-
kalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na
rysunku planu); stanowi¹ obszary nara¿one na niebezpieczeñ-
stwo powodzi,

13/ tereny 45ZL; 48ZL; 49ZL; 49aZL po³o¿one s¹ w strefie
przechowywania �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w stre-
fie okre�lonej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia loka-
lizacji okre�lone w § 113 pkt 2;  wyklucza  siê wykorzystanie
lasów w strefie na cele masowego wypoczynku.

§ 102. Tereny oznaczone symbolami:  2RP; 3RP; 4RP;
7RP; 8RP; 9RP; 10RP; 13RP; 19RP; 27RP; 28RP; 32RP; 34RP;
36RP; 38RP; 39RP; 40RP; 43RP; 44RP; 45RP; 47RP; 52RP;
53RP; 55RP; 62RP; 65RP  przeznacza siê pod u¿ytki rolne. Usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-³¹-
kowe z docelowym zaleceniem przekszta³ceñ terenów po³o¿o-
nych w bezpo�rednim s¹siedztwie kompleksów le�nych w kie-
runku u¿ytkowania ³¹kowego,
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2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

5/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych.

6/ znajduj¹ce siê na terenie 52RP stanowisko archeolo-
giczne podlega ochronie wg zasad okre�lonych w rozdziale VIII.

7/ tereny 40RP; 43RP; 47RP; 52RP; 55RP; 62RP; 65RP
znajduj¹ siê na terenie górniczym kopalni bazaltu - Rutki Ligota,

8/ przebiegaj¹c¹ przez teren 47RP drogê o nr ewidencyj-
nym 449 utrzymuje siê jako dojazd do terenu 47aS,

9/ teren 43RP oraz w czê�ci tereny 19RP; 38RP; 47RP
podlega³y lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre-
�lonych na rysunku planu); stanowi¹ obszar nara¿ony na nie-
bezpieczeñstwo powodzi,

10/ znajduj¹cy siê na terenach 43RP i 47RP Zespó³ przy-
rodniczo-krajobrazowy "£¹ki nad �cinaw¹" podlega ochronie,

11/ tereny 43RP; 47RP; 52RP; 65RP po³o¿one s¹ w stre-
fie przechowywania �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w
strefie okre�lonej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia
lokalizacji okre�lone w § 13 pkt.2,

12/ na terenach okre�lonych symbolami 4RP; 7RP po³o-
¿onych w strefie ochrony po�redniej ujêæ wody obowi¹zuje za-
kaz rolniczego wykorzystania �cieków.

§ 103. Teren oznaczony symbolem 5ZI przeznacza siê pod
zieleñ izolacyjn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytko-
wania:

1/ wprowadza siê zieleñ wysok¹, �redniowysok¹ i nisk¹,
2/ wymagane powi¹zanie funkcjonalne lub w³¹czenie do

terenu 6KS.

§ 104. Teren oznaczony symbolem 6KS przeznacza siê
pod urz¹dzenia i obiekty technicznego zaplecza motoryzacji (sta-
cja paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi wraz z parkingiem).
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ wysoko�æ zabudowy max.6,0m do okapu dachu wiat
nad dystrybutorami, pawilonu handlowego i gastronomicznego
stacji,

2/ w rozwi¹zaniach technologicznych stacji  przewidzieæ
zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji ropopo-
chodnych do gruntu, hermetyzacjê gospodarki paliwowej, mo-
nitoring wód gruntowych poprzez za³o¿enie piezometrów,

3/ dla stacji paliw wymagane przeprowadzenie postêpo-
wania w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko,

4/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ wody deszczowe z utwardzonego parkingu i dróg ko-
munikacji wewnêtrznej odprowadziæ po ich podczyszczeniu do
kanalizacji deszczowej,

6/ obiekty poszczególnych funkcji winny zachowywaæ miê-
dzy sob¹ wymagane odleg³o�ci techniczno-sanitarne, w obiek-
cie gastronomicznym (gastronomiczno-handlowym) dopuszczal-
na dodatkowa funkcja mieszkalno-motelowa,

7/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ docelowo teren przewidziano do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹, dopuszczalne prowadzenie tranzytowych i zasilaj¹cych
naziemnych linii i sieci SN.

§ 105. Teren oznaczony symbolem 10MRj,MN,ML prze-
znacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹,  jednorodzin-
n¹ i letniskow¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plom-
bowych obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy zagro-
dowej i jednorodzinnej nie mo¿e przekraczaæ 3 kondygnacji nad-
ziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 6,5m a poziom kalenicy 12,5 m mierz¹c od �redniego
poziomu przy budynku;

7/ wysoko�æ zabudowy letniskowej nie mo¿e przekraczaæ
2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasadniczego da-
chu nie mo¿e przekroczyæ 4,5m, a poziom kalenicy 7,5 m mie-
rz¹c od �redniego poziomu przy budynku;

8/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

9/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

10/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

11/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

12/ podzia³ terenu dokonaæ w oparciu o koncepcjê planu
zagospodarowania, przy czym wewnêtrzn¹ obs³ugê komunika-
cyjn¹ zapewniæ drogami dojazdowymi o szeroko�ci w liniach
rozgraniczenia 10m,

13/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

14/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 106. Tereny oznaczone symbolami:  11MN; 12MN; 27MN;
29MN; 31MN; 34MN przeznacza siê pod zabudowê nisk¹, miesz-
kaln¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem przeznaczenia czê�ci
budynku na wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej przez w³a-
�ciciela budynku. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy i zagospodarowania:
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1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach nowo za-
budowywanych przyj¹æ w odleg³o�ci 5 m od frontowej granicy
dzia³ki (linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹ okre�lon¹ niniejszym pla-
nem),

5/ przy rozbudowie istniej¹cej zabudowy linie zabudowy
dostosowaæ do istniej¹cej linii okre�lonej przez s¹siednie, za-
sadnicze budynki,

6/ powierzchnia zabudowana nowej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e przekraczaæ 60%  jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹
powierzchniê nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ urz¹dzon¹ (ogród,
zieleñ skwerowa, zieleñ rekreacyjna itp.),

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy nie mo¿e prze-
kraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadni-
czego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5 m, a poziom kalenicy
12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

9/ wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,0 m, a poziom kale-
nicy 12,0 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dla
zabudowy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te wynosz¹ mak-
symalnie odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom oka-
pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom
kalenicy 5,0 m,

10/ zabudowê gospodarcz¹ i gara¿ow¹ realizowaæ jako
wolno stoj¹c¹ lub dobudowan¹ do budynku mieszkalnego,

11/ dachy strome symetryczne o nachyleniu 30-45o kryte
dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni
poddaszy zalecana 1 kondygnacja u¿ytkowa, do�wietlenie pod-
daszy prostok¹tnymi oknami po³aciowymi,

12/ w obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y przewidzieæ min.
2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych przypa-
daj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzony podjazd
przedgara¿owy); w wypadku wykonywania dzia³alno�ci gospo-
darczej na terenie dzia³ki nale¿y dodaæ min. 1 stanowisko, a
wszystkie terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako ogólno-
dostêpne,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym ,

15/ wewnêtrzne ulice dojazdowe projektowaæ o szeroko-
�ci 10m mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla ulic tych postu-
luje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci min. 5m,

16/ dopuszczalne korekty granic terenów umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie ulic dojazdowych,

17/ podzia³ terenów nowej zabudowy opracowaæ w opar-
ciu o plan zagospodarowania w którym zaleca siê tworzenie
dzia³ek o szeroko�ci frontu 20-25m i powierzchni od 600 do
1000 m2,

18/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

19/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 107. Tereny oznaczone symbolem 13aZL-R; 19aZL-R
przeznacza siê pod las gospodarczy - w ramach zalesienia grun-
tu rolnego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ wprowadza siê zieleñ wysok¹ i �redniowysok¹, dopusz-
cza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

3/ dopuszcza siê czasowe u¿ytkowanie terenu jako gruntu
rolnego,

4/ teren 19aZL-R podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r.
( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar
nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi.

§ 108. Tereny oznaczone symbolami: 14MRj,MN;
21MRj,MN; 24 MRj,MN; 26 MRj,MN; 36MRj,MN  przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z do-
puszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych obiektów
lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ teren 21MRj,MN oraz w czê�ci tereny 24MRj,MN;
36MRj,MN podlega³y lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w grani-
cach okre�lonych na rysunku planu); stanowi¹ obszar nara¿ony
na niebezpieczeñstwo powodzi; obowi¹zuj¹ zasady okre�lone
w rozdziale XI,

10/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

11/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,
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12/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 109. Tereny oznaczone symbolami:  15W; 17W; 23W;
33W; 37W; 41W; 41aW; 46W przeznacza siê pod wody otwarte.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu wody
otwarte  z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umocnienia brzegów,

2/ dopuszcza siê dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej i wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-przeciwpowodzio-
wych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ tereny 33W i 41W stanowi¹ce podstawowy element
ekosysytemu wodno - ³¹kowo - ³êgowego rzeki �cinawy Niemo-
dliñskiej oraz pozosta³e tereny wód otwartych stanowi¹ce pod-
stawowy element ekosysytemu wodnego podlegaj¹ szczegól-
nej ochronie w zakresie wprowadzenia zanieczyszczeñ do wód
i antropopresji  oddzia³ywuj¹cej na w/w ekosystem,

5/ znajduj¹cy siê na terenie 17W "Staw £awnik" propono-
wany jako u¿ytek ekologiczny objêty jest ochron¹ prawn¹,

6/ tereny 41W i 46W znajduj¹ siê na obszarze Zespo³u
przyrodniczo-krajobrazowego "£¹ki nad �cinaw¹", ktory podle-
ga ochronie,

7/ tereny 41W i 46W po³o¿one s¹ w strefie przechowywa-
nia �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w strefie okre�lo-
nej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia lokalizacji okre-
�lone w § 113 pkt 2.

§ 110. Tereny oznaczone symbolem 22P,B,S; 35P,S prze-
znacza siê pod zabudowê przemys³ow¹, sk³adow¹, produkcyj-
no-us³ugow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

4/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

6/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

7/ wody opadowe z parkingu i placu manewrowego od-
prowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,

8/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ
funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicznej wg
aktualnych warunków technicznych,

9/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

10/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 111.Teren oznaczony symbolem 25US przeznacza siê
pod us³ugi sportu (boisko sportowe). Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce boisko sportowe,
2/ dopuszcza siê realizacjê dodatkowych urz¹dzeñ i obiek-

tów (np.szatnie) zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, obiekty kubaturo-
we zrealizowaæ w formie zabudowy niskiej 1 kondygnacyjnej,

3/ utrzymuje siê zieleñ wysok¹.

§ 112.Teren oznaczony symbolem 30UR przeznacza siê
pod us³ugi rzemios³a. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i zagospodarowania:

1/ wysoko�æ zabudowy rzemie�lniczej mierzona od �red-
niego poziomu istniej¹cego terenu do gzymsów, kalenic i in-
nych poziomych elementów wieñcz¹cych budynki nie mo¿e prze-
kroczyæ 6 m,

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

4/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹-
cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i korzystaj¹cych z
us³ug,

6/ wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej po ich podczyszczeniu,

7/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ
funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicznej wg
aktualnych warunków technicznych,

8/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

9/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§ 113. Teren oznaczony symbolem 47aS przeznacza siê
pod zabudowê magazynowo-sk³adow¹. Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê magazynowo-sk³a-
dow¹ materia³ów wybuchowych kopalni bazaltu - Rutki Ligota,
przy czym istniej¹ca zabudowa mo¿e ulegaæ przebudowie i roz-
budowie z uwzglêdnieniem dostosowania do warunków tech-
nicznych zwi¹zanych ze sk³adowaniem materia³ów wybucho-
wych,

2/ sk³ad materia³ów wybuchowych nie mo¿e byæ klasy wy-
¿szej ni¿ III, a najmniejsza odleg³o�æ sk³adu od magazynów ³atwo
zapalnych materia³ów o pojemno�ci powy¿ej 2000 l paliwa, sie-
ci gazowych powinna wynosiæ 750m, a najmniejsza odleg³o�æ
sk³adu od osiedli, dróg publicznych, mostów, obiektów zak³a-
dów, linii wysokiego napiêcia powinna wynosiæ 500m.

§ 114. Tereny oznaczone symbolem: 50aPE; 51RP/PE;
63PE przeznacza siê pod eksploatacjê kopaliny (bazaltu) w ra-
mach zak³adu górniczego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ na obszarze górniczym, którego granice okre�lone zo-
sta³y na rysunku planu, obowi¹zuj¹ zasady wydobywania z³o¿a
zgodnie z wydan¹ koncesj¹,
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2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ teren 50aPE powi¹zaæ funkcjonalnie z terenami 50P,S i
51RP/PE, a teren 63PE powi¹zaæ funkcjonalnie z terenem 64P,S,

4/ dopuszcza siê w³¹czenie do terenu 63PE terenów
59MR/PE; 60MR/PE; 61MR/PE i 17KD/PE; 18KD/PE w grani-
cach obszaru górniczego, po uzyskaniu przez zak³ad górniczy
prawa w³asno�ci do tych terenów,

5/ wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji wytwarzaj¹-
cych odpady gro¿¹ce ska¿eniem, zaka¿eniem lub odpady nie-
bezpieczne oraz sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w nie-
zadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹cych
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych za wyj¹t-
kiem lokalizacji zwa³owisk ziemnych i mas skalnych,

6/ nieu¿yteczne masy ziemne i skalne, przemieszczane w
zwi¹zku z eksploatacj¹ i przerabianiem kopaliny ze z³o¿a bazal-
tu, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿ytecznych sk³adni-
ków kopaliny, nale¿y wykorzystaæ do wype³nienia wyrobisk po-
eksploatacyjnych (rekultywacji terenów pogórniczych) w spo-
sób okre�lony w projekcie zagospodarowania z³o¿a i projekcie
rekultywacji,

7/ po zakoñczeniu eksploatacji, tereny pogórnicze zrekul-
tywowaæ: zwa³owiska wewnêtrzne i zewnêtrzne mas ziemnych i
skalnych oraz skarpy i obrze¿a wyrobisk w kierunku le�nym, a
wyrobiska zag³êbione poni¿ej poziomu wód gruntowych w kie-
runku wodnym,

8/ znajduj¹ce siê na terenie 51RP/PE stanowisko arche-
ologiczne podlega ochronie wg zasad okre�lonych w rozdziale
VIII,

9/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

10/ teren 51RP/PE po³o¿ony jest w strefie przechowywa-
nia �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w strefie okre�lo-
nej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia lokalizacji okre-
�lone w § 113 pkt 2.

§ 115.Tereny oznaczone symbolem 50P,S; 64P,S przezna-
cza siê pod zabudowê przemys³ow¹, sk³adow¹, produkcyjno-
us³ugow¹ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ kopaliny (bazaltu) w ramach
zak³adu górniczego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabu-
dowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ zabudowa znajduje siê na terenie górniczym kopalni
bazaltu  Rutki - Ligota Tu³owicka, z tego powodu konstrukcja
przebudowywanych budynków powinna uwzglêdniaæ wp³ywy
robót górniczych, w szczególno�ci wywo³ane górniczymi robota-
mi strza³owymi,

3/ dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cej zabudowy w z³ym
stanie technicznym i koliduj¹cej z planem ruchu zak³adu górni-
czego (kopalni),

4/ wysoko�æ nowej zabudowy przemys³owej (do pozio-
mych elementów wieñcz¹cych budynki) nie mo¿e przekroczyæ
12 m,

5/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

6/ teren 50P,S powi¹zaæ funkcjonalnie z terenami prze-
znaczonymi pod eksploatacjê oznaczonymi symbolami 50aPE i
51RP/PE, a teren 64P,S powi¹zaæ funkcjonalnie z terenem 63PE,

7/ wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji wytwarzaj¹-
cych odpady gro¿¹ce ska¿eniem, zaka¿eniem lub odpady nie-
bezpieczne oraz sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w nie-
zadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹cych
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych za wyj¹t-
kiem lokalizacji zwa³owisk ziemnych i mas skalnych,

8/ nieu¿yteczne masy ziemne i skalne, przemieszczane w
zwi¹zku z eksploatacj¹ i przerabianiem kopaliny ze z³o¿a bazal-
tu, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿ytecznych sk³adni-
ków kopaliny, nale¿y wykorzystaæ do wype³nienia wyrobisk po-
eksploatacyjnych (rekultywacji terenów po górniczych) w spo-
sób okre�lony w projekcie zagospodarowania z³o¿a i projekcie
rekultywacji,

9/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ
funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicznej wg
aktualnych warunków technicznych,

10/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

11/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹,

12/ tereny pogórnicze zrekultywowaæ: zwa³owiska we-
wnêtrzne i zewnêtrzne mas ziemnych i skalnych oraz skarpy i
obrze¿a wyrobisk w kierunku le�nym, a wyrobiska zag³êbione
poni¿ej poziomu wód gruntowych w kierunku wodnym,

14/ czê�æ terenu 64P,S podlega³o lokalnej powodzi w lip-
cu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi
obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; obowi¹zuj¹
zasady okre�lone w rozdziale XI,

13/ tereny 50P,S i 64P,S po³o¿one s¹ czê�ciowo w strefie
przechowywania �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w stre-
fie okre�lonej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia loka-
lizacji okre�lone w § 113 pkt 2.

§ 116.Tereny oznaczone symbolem:  39EE ; 43aEE i 53aEE
przeznacza siê pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodaro-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty elektroenergetyczne
(stacje transformatorowe),

2/ dopuszcza siê ich przebudowê i modernizacjê (z wy-
mian¹ transformatorów w³¹cznie) w ramach zajmowanego te-
renu,

3/ zabudowa 53aEE znajduje siê na terenie górniczym
kopalni bazaltu - Rutki Ligota,

15/ tereny 39EE i 43aEE podlega³y lokalnej powodzi w
lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); sta-
nowi¹ obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi; obo-
wi¹zuj¹ zasady okre�lone w rozdziale XI,

4/ teren 43aEE po³o¿ony jest w strefie przechowywania
�rodków wybuchowych na terenie 47aS; w strefie okre�lonej na
rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia lokalizacji okre�lone w
§ 113 pkt 2.

§ 117. Tereny oznaczone symbolami: 42MRj; 52aMRj;
56MRj; 57MRj; 58MRj przeznacza siê pod zabudowê mieszkal-
n¹ zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i
lokalizacji plombowych obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbu-
dowanych. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i za-
gospodarowania:
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1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ zabudowa znajduje siê na terenie górniczym kopalni
bazaltu - Rutki Ligota, z tego powodu konstrukcja nowych i prze-
budowywanych budynków powinna uwzglêdniaæ wp³ywy  robót
górniczych, w szczególno�ci wywo³ane górniczymi robotami
strza³owymi;

4/ ochronie konserwatorskiej podlega zabytkowy m³yn na
terenie 42MRj wg zasad okre�lonych w rozdziale VIII,

5/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

6/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

9/ dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

10/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwie-
rz¹t wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

11/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

12/ teren 42MRj podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r.
( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar
nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; obowi¹zuj¹ zasady
okre�lone w rozdziale XI,

13/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 118. Tereny oznaczone symbolami: 59MR/PE;60MR/PE;
61aMR/PE przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodo-
w¹ lub na cele zwi¹zane z eksploatacj¹ kopaliny (bazaltu) przez
zak³ad górniczy. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

1/ istniej¹c¹ zabudowê mieszkaln¹ i gospodarcz¹, po³o-
¿on¹ w obszarze górniczym okre�lonym na rysunku planu, prze-
znacza siê do likwidacji, po uzyskaniu prawa w³asno�ci do tere-
nu przez zak³ad górniczy,

2/ po przejêciu terenów:  59MR/PE; 60MR/PE; 61aMR/PE
przez zak³ad górniczy nale¿y je funkcjonalnie powi¹zaæ z tere-
nem 63PE; eksploatacjê kopaliny i zagospodarowanie prowa-
dziæ wg ustaleñ zawartych w § 113 dla terenu 63PE,

3/ do czasu likwidacji zabudowy mieszkaniowej, wyklucza
siê jej rozbudowê oraz realizacjê nowej zabudowy; dopuszcza
siê jej remontowanie,

4/ w ramach funkcjonuj¹cej zabudowy zagrodowej dopusz-
cza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t wg zasad okre-
�lonych w rozdziale VII,

5/ w przypadku utrzymania zabudowy mieszkaniowej te-
ren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ wodoci¹go-
w¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹,

6/ do czasu likwidacji zabudowy mieszkaniowej, dopusz-
czalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej zagrodowej.

§ 119. Teren oznaczony symbolem  61MR przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zagrodow¹, dopusz-
cza siê jej przebudowê i rozbudowê wg warunków okre�lonych
w § 117 pkt 7,8,9.

2/ zabudowa znajduje siê na terenie górniczym kopalni
bazaltu - Rutki Ligota, z tego powodu konstrukcja przebudowy-
wanych budynków powinna uwzglêdniaæ wp³ywy  robót górni-
czych, w szczególno�ci wywo³ane górniczymi robotami strza³o-
wymi;

3/ w przypadku nabycia prawa w³asno�ci przez zak³ad
górniczy do terenu 61MR, dopuszcza siê jego w³¹czenie do tere-
nu 63PE,

4/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

5/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹,

6/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

§ 120. Tereny oznaczone symbolami:  01KG; 02KG prze-
znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu
samochodowego - ulica g³ówna. Ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ istniej¹ca droga wojewódzka 405 Niemodlin - Korfan-
tów (02KG) i projektowane obej�cie wsi Tu³owice (01KG) w ci¹-
gu tej drogi;

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
25m,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 2x3,5m; zalecany chod-
nik o szeroko�ci min. 2m od strony zabudowy wsi,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy); elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

7/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

§ 121. Tereny oznaczone symbolami:  03KZ; 04KZ; 05KZ
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transpor-
tu samochodowego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi : 03KZ - droga powiatowa
27-519; 04KZ - droga powiatowa 27-520; 05KZ - droga powiato-
wa 27-522; dopuszcza siê ich przebudowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi; mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci ulic okre�laj¹
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalny wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych,

6/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,
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7/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

8/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej,

9/ znajduj¹ce siê na terenie 03KZ stanowisko archeolo-
giczne podlega ochronie wg zasad okre�lonych w rozdziale VIII,

10/ czê�æ terenu 03KZ i 04KZ podlega³o lokalnej powodzi
w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu);
stanowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi; zale-
ca siê aby  poziom korony drogi by³ wy¿szy od lokalnego pozio-
mu wód powodziowych.

§ 122. Tereny oznaczone symbolami: 06KL; 07KL; 08KL
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transpor-
tu - ulice lokalne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy
i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji lokalnej, dopusz-
czalna przebudowa lub rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 12 m z docelowym zaleceniem poszerzenia do min.
15 m, szeroko�æ jezdni 6 m, obustronne chodniki szeroko�ci
min.2m; pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

3/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, ta-
blice, szafki instalacyjne, lampy, s³upy); elementy te winny two-
rzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otocze-
nia,

4/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce
ulicê nie mog¹ prowadzone byæ jako napowietrzne,

5/ dopuszcza siê ograniczone wprowadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej,

6/ drogi 07KL i 08KL po³o¿one s¹ w strefie przechowywa-
nia �rodków wybuchowych na terenie 47aS; w strefie okre�lo-
nej na rysunku planu obowi¹zuj¹ ograniczenia lokalizacji okre-
�lone w § 113 pkt 2.

§ 123. Tereny oznaczone symbolami:   09KD; 10KD; 11KD;
12KD; 13KD; 14KD; 15KD; 16KD; 17KD/PE; 18KD/PE; 19KD; 20KD
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transpor-
tu - ulice i drogi dojazdowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji dojazdowej, do-
puszczalna ich przebudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

3/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-
5,5m, pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicz-
nych,

4/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne,drogi oznaczone symbolem
17KD/PE i 18KD/PE znajduj¹ siê na terenie górniczym kopalni
bazaltu - Rutki Ligota; likwidacja odcinków tych dróg zwi¹zana z
rozwojem eksploatacji z³o¿a w miarê postêpu robót wydobyw-
czych nie mo¿e powodowaæ utrudnieñ w dostêpie do nierucho-
mo�ci gruntowych,

7/   teren 16KD podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r.
(w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar

nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi, poziom korony drogi
powinien byæ wy¿szy od lokalnego poziomu wód powodziowych.

§ 124. Teren oznaczony symbolem KK przeznacza siê pod
tereny kolejowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytko-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcj¹ terenu,

2/ istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji i przebu-
dowie, z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich,

3/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

4/ wyklucza siê lokalizacjê inwestycji zaliczonych do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

5/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

6/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

7/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 6 m,

8/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych i plac manewrowy (sk³adowy),

9/ wody opadowe z parkingu i utwardzonych placów ma-
newrowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu,

10/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c
obs³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdo-
wymi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

11/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

12/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

13/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, telekomunikacyjn¹,  a tereny
zabudowane dodatkowo w sieci wodoci¹gow¹, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej i gazow¹.

Rozdzia³ VI
Ustalenia dla wsi Goszczowice

§ 125. Tereny oznaczone symbolami: 1W; 21W przezna-
cza siê pod wody otwarte.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu wody
otwarte  z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umocnienia brzegów,

2/ dopuszcza siê dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej i wprowadzenie urz¹dzeñ regulacyjno-przeciwpowodzio-
wych,

3/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka, dopusz-
cza siê sanitarne wycinki drzew oraz wycinki wymagane wzglê-
dami ochrony przeciwpowodziowej,

4/ tereny wód otwartych stanowi¹ce podstawowy element
ekosysytemu wodnego podlegaj¹ szczególnej ochronie w za-
kresie wprowadzenia zanieczyszczeñ do wód i antropopresji
oddzia³ywuj¹cej na w/w ekosystem,

5/ znajduj¹cy siê na terenie 1W "Staw Pustelnik", powi¹-
zany funkcjonalnie z terenem oznaczonym w §2 symbolem 2ZL,
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proponowany jako rezerwat przyrody lub zespó³ przyrodniczo-
krajobrazowy "Stawy Tu³owickie" objêty jest ochron¹ prawn¹.

§ 126. Tereny oznaczone symbolami:  2 ZL; 4ZL; 12ZL;
13ZL; 14ZL; 19ZL; 24ZL; 25ZL; 35ZL; 42ZL  przeznacza siê pod
las gospodarczy. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowa-
nia:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i �redniowyso-
k¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ tereny le�ne ustala siê jako ekosystem le�ny,
3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o

plany urz¹dzenia lasu i studium granicy polno-le�nej z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
nasadzeñ (zalesienia) do warunków siedliskowych obszarów
przeznaczonych pod te nasadzenia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej; dopuszcza siê ich modernizacjê i przebudowê,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach le�nych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

6/ zasadniczo nie dopuszcza siê prowadzenia przez teren
nowych sieci infrastruktury technicznej za wyj¹tkiem lokalizacji
elementów i obiektów proekologicznych uk³adów kanalizacji
deszczowej np. rowów melioracyjnych, stawów i otwartych su-
chych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

7/ dopuszcza siê wykorzystanie lasów na cele rekreacyj-
ne (lasy masowego wypoczynku), w uzgodnieniu ze s³u¿bami
le�nymi dopuszcza siê wydzielenie szlaków turystycznych, ci¹-
gów pieszych i rowerowych, ci¹gów dydaktycznych, in.,

8/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kultury, kultu religijne-
go, miejsc pamiêci, in.

9/ znajduj¹cy siê na terenie 2ZL pomnik przyrody (d¹b
szypu³kowy nr rej. 181) oraz pomnik przyrody na terenie 25ZL
(d¹b szypu³kowy nr rej. 241) podlegaj¹ ochronie prawnej.

10/  teren 2ZL wraz z terenem oznaczonym w §1 symbo-
lem 1W wchodzi w obszar proponowanego rezerwatu przyrody
lub zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Stawy Tu³owickie"
objêty jest ochron¹ prawn¹.

§ 127. Tereny oznaczone symbolami : 3 MRj; 7 MRj, MN;
16 MRj, MN, 18 MRj, MN; 20 MRj, MN; 23 MRj, MN; 28 MRj,MN;
29 MRj; 31 MRj,MN; 33 MRj,MN; 36 MRj,MN; 40 MRj,MN  prze-
znacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹ i jednoro-
dzinn¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plombowych
obiektów lokalnych us³ug lub us³ug wbudowanych. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-

sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12,5 m mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
wg zasad okre�lonych w rozdziale VII,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

10/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 128. Tereny oznaczone symbolami : 5RP, 8 RP, 9 RP,
10 RP, 11 RP, 15 RP, 17 RP, 26 RP, 27 RP, 34 RP,  43RP, 44RP,
45RP, 46RP przeznacza siê pod u¿ytki rolne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-³¹-
kowe z docelowym zaleceniem przekszta³ceñ terenów po³o¿o-
nych w bezpo�rednim s¹siedztwie kompleksów le�nych w kie-
runku u¿ytkowania ³¹kowego,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

5/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych,

6/ znajduj¹ce siê na terenach 11RP i 15RP stanowiska
archeologiczne podlegaj¹ ochronie wg zasad okre�lonych w
rozdziale VIII.

§ 129. Teren oznaczony symbolem 6RUL przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia obs³ugi le�nictwa. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê zasadniczo istniej¹c¹ zabudowê szklar-
niow¹ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, modernizacji
lub likwidacji,

2/ obiekty o z³ym stanie technicznym, koliduj¹ce z warun-
kami przeciwpo¿arowymi wymagaj¹ wyburzenia,

3/ docelowo dopuszcza siê now¹ zabudowê o architektu-
rze wspó³czesnej,

4/ wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 6m;
5/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê,

inne urz¹dzenia oraz komunikacjê powinna byæ zagospodaro-
wana zieleni¹ urz¹dzon¹,

6/ uci¹¿liwo�æ funkcji produkcyjnych, us³ugowych, sk³a-
dowych  powinna zamkn¹æ siê w granicach okre�lonych tytu³em
prawnym w³a�ciciela,

7/ na terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wyma-
gane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

8/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej, telekomunikacyjnej, gazowej),
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9/ ogrzewanie projektowanej zabudowy w oparciu o wy-
sokosprawne, niskoemisyjne systemy grzewcze opalane pali-
wem sta³ym,

§ 130. Teren oznaczony symbolem 22 UI,UH przeznacza
siê pod us³ugi handlu z dopuszczeniem us³ug ma³ej gastrono-
mii i rzemios³a bytowego oraz us³ugi inne zwi¹zane z ochron¹
przeciwpo¿arow¹ (remiza przeciwpo¿arowa). Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie, z uwzglêdnie-
niem wymogów technicznych, ochrony sanitarnej,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy,
3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-

wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kaleni-
cy 12 m mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

5/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni poddaszy na-
le¿y umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

6/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

7/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 131. Teren oznaczony symbolem 30EE  przeznacza siê
pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty elektroenergetyczne
(stacje transformatorowe),

2/ dopuszcza siê ich przebudowê i modernizacjê (z wy-
mian¹ transformatorów w³¹cznie) w ramach zajmowanego te-
renu.

§ 132. Teren oznaczony symbolem 32UKs przeznacza siê
pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ kaplicê z  mo¿liwo�ci¹ ograni-
czonej przebudowy przy zachowaniu architektury obiektu bez za-
sadniczych zmian,

2/ prace modernizacyjne kaplicy wymagaj¹ uzgodnieñ z
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochro-
ny mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

4/ dopuszcza siê umieszczanie (wmurowywanie) na �cia-
nach przyziemia tablic pami¹tkowych, epitafiów lub p³askorze�b,

5/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem obiektów ma³ej archi-
tektury,

6/ wyklucza siê wprowadzanie elementów przestrzennych
ograniczaj¹cych lub pogarszaj¹cych ekspozycjê ko�cio³a,

7/ dopuszczalna realizacja obiektów i sieci infrastruktury
technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹, gazo-
w¹,

§ 133.  Teren oznaczony symbolem 37S przeznacza siê
pod sk³ady. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy teren sk³adowy; w przypadku
zmiany funkcji teren w³¹czyæ do 36MRj,MN,

2/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod plac sk³ado-
wy, i inne urz¹dzenia oraz komunikacjê powinna byæ zagospo-
darowana zieleni¹ urz¹dzon¹,

3/ uci¹¿liwo�æ funkcji sk³adowych  powinna zamkn¹æ siê
w granicach okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela,

4/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

5/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej, telekomunikacyjnej, gazowej),

§ 134. Teren oznaczony symbolem 38ZC przeznacza siê
pod cmentarz. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz z mo¿liwo�ci¹ jego
rozbudowy w kierunku zachodnim,

2/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu w tym dom przedpogrzebo-
wy,

3/ dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia w formie muru
pe³nego o wysoko�ci do 2 m,

4/ na terenie cmentarza dopuszcza siê nasadzenia zieleni
wysokiej; zalecana zieleñ zimozielona.

§ 135. Teren oznaczony symbolem 41MN przeznacza siê
pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z dopuszcze-
niem przeznaczenia czê�ci budynku na wykonywanie dzia³alno-
�ci gospodarczej przez w³a�ciciela budynku. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug i
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach nowo za-
budowywanych przyj¹æ w odleg³o�ci 5 m od frontowej granicy
dzia³ki (linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹ okre�lon¹ niniejszym pla-
nem); dla dzia³ek z wjazdem od strony po³udniowej zaleca siê
lokalizacjê budynków w odleg³o�ci 10m od frontowej granicy,

5/ przy rozbudowie istniej¹cej zabudowy linie zabudowy
dostosowaæ do istniej¹cej linii okre�lonej przez s¹siednie, za-
sadnicze budynki,

6/ powierzchnia zabudowana nowej dzia³ki budowlanej nie
mo¿e przekraczaæ 60%  jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ urz¹dzon¹ (ogród, zie-
leñ skwerowa, zieleñ rekreacyjna itp.),

7/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te do
historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

8/ wysoko�æ przebudowywanej zabudowy nie mo¿e prze-
kraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadni-
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czego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5 m, a poziom kalenicy
12,5 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

9/ wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6 m, a poziom kalenicy
11 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dla zabudo-
wy gospodarczej i gara¿owej warto�ci te wynosz¹ maksymalnie
odpowiednio: 2 kondygnacje nadziemne, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 2,8 m, a poziom kale-
nicy 5 m,

10/ zabudowê gospodarcz¹ i gara¿ow¹ realizowaæ jako
wolno stoj¹c¹ lub dobudowan¹ do budynku mieszkalnego,

11/ dachy strome symetryczne o nachyleniu 30-45o kryte
dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni
poddaszy zalecana 1 kondygnacja u¿ytkowa, do�wietlenie pod-
daszy prostok¹tnymi oknami po³aciowymi,

12/ w obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y przewidzieæ mini-
mum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzo-
ny podjazd przedgara¿owy); w wypadku wykonywania dzia³alno-
�ci gospodarczej na terenie dzia³ki nale¿y dodaæ min. 1 stano-
wisko, a wszystkie terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako
ogólnodostêpne,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

15/ wewnêtrzne ulice dojazdowe projektowaæ o szeroko-
�ci 10m mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla ulic tych postu-
luje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci min. 5m,

16/ dopuszczalne korekty granic terenów umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie ulic dojazdowych,

17/ podzia³ terenów nowej zabudowy opracowaæ w opar-
ciu o plan zagospodarowania w którym zaleca siê tworzenie
dzia³ek o szeroko�ci frontu 20-25m i powierzchni od 600 do
1000 m2,

18/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

19/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§ 136. Tereny oznaczone symbolami 01KZ przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ drogê 1KZ w ci¹gu drogi po-
wiatowej (27-522 £ambinowice - do drogi wojewódzkiej 405);
dopuszcza siê jej przebudowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi; mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci ulic okre�laj¹
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych,

6/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

7/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

8/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

§ 137. Tereny oznaczone symbolami: 2KD; 03KD; 04KD;
05KD; 06KD; 07KD; 08KD; 09KD; 10KD; 11KD; 12KD; 13KD; 14KD
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu
- ulice dojazdowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji dojazdowej, do-
puszczalna ich przebudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

3/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-5,5m,
pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicznych,

4/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne.

§ 138. Teren oznaczony symbolem KK przeznacza siê pod
tereny kolejowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowa-
nia:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcj¹ terenu,

2/ istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji i przebu-
dowie, z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich, dopusz-
cza siê realizacjê nowej zabudowy zwi¹zanej z przystankiem
kolejowym,

3/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

5/ wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji wytwarzaj¹-
cych odpady gro¿¹ce ska¿eniem, zaka¿eniem lub odpady nie-
bezpieczne oraz sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w nieza-
daszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹cych
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 6 m,

7/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych i plac manewrowy (sk³adowy),

8/ wody opadowe z parkingu i utwardzonych placów ma-
newrowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu,

9/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu, zapewniaj¹c ob-
s³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych czê�ci drogami dojazdowy-
mi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m,

10/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

11/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,
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12/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, telekomunikacyjn¹,  a tereny
zabudowane dodatkowo w sieci wodoci¹gow¹, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej i gazow¹.

Rozdzia³ VII

§ 139. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji, adapta-
cji i modernizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na cele
hodowli zwierz¹t, obowi¹zuj¹ce na ca³ym terenie objêtym grani-
cami planu:

1. Na terenach zwartej zabudowy zagrodowej oraz zabu-
dowy zagrodowej z udzia³em zabudowy jednorodzinnej, dopusz-
cza siê, w granicach dzia³ek siedliskowych z budynkami miesz-
kalnymi lub w ich bezpo�rednim s¹siedztwie, lokalizacjê no-
wych oraz rozbudowê istniej¹cych obiektów hodowlanych z ogra-
niczeniem ich wielko�ci do obsady ³¹cznej, nie przekraczaj¹cej
wielko�ci 2 DJP

2. Obiekty hodowlane o ³¹cznej obsadzie powy¿ej 2 DJP
lecz nie przekraczaj¹ce 10 DJP mog¹ byæ sytuowane poza tere-
nem zwartej zabudowy wiejskiej, w odleg³o�ci nie mniejszej jak
30m od najbli¿szych budynków mieszkalnych i u¿yteczno�ci
publicznej.

3. Obiekty hodowlane o ³¹cznej obsadzie powy¿ej 10 DJP
do 50 DJP mog¹ byæ sytuowane poza terenem zwartej zabudo-
wy wiejskiej, w odleg³o�ci nie mniejszej jak 50m od najbli¿-
szych budynków mieszkalnych i u¿yteczno�ci publicznej, przy
czym obiekty o obsadzie równej 50 DJP wymagaj¹ obligatoryj-
nego przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia-
³ywania na �rodowisko.

4. Obiekty hodowlane o ³¹cznej obsadzie powy¿ej 50 DJP
mog¹ byæ sytuowane poza terenem zwartej zabudowy wiejskiej,
w odleg³o�ci nie mniejszej jak 100m od najbli¿szych budynków
mieszkalnych i u¿yteczno�ci publicznej, a ich lokalizacja wyma-
ga obligatoryjnego przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania na �rodowisko.

5. Zasady okre�lone w punktach 1-4 nie dotycz¹ obiektów
istniej¹cych o ile, dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania, nie
stwarza zagro¿enia dla �rodowiska, lub nie jest �ród³em pogor-
szenia warunków higieniczno-sanitarnych na posesjach s¹sia-
duj¹cych, w stopniu mog¹cym wskazywaæ na wyst¹pienie za-
gro¿enia dla zdrowia ludzi.

6. W przypadku wyst¹pienia sytuacji okre�lonej w punkcie 5,
starosta zobowi¹¿e w³a�ciciela/ u¿ytkownika obiektu do sporz¹-
dzenia i przed³o¿enia przegl¹du ekologicznego, o którym mowa
w przepisach szczególnych prawa ochrony �rodowiska.

Rozdzia³ VIII
Zasady ochrony warto�ci kulturowych

§ 140.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i ujête
w ewidencji PSOZ UW Opole wg poni¿szego wykazu podlegaj¹
prawnej ochronie konserwatorskiej w �wietle przepisów usta-
wy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach
(Dz.U. Nr 10, poz. 48 z pó�n. zm.)

Ligota Tu³owicka m³yn wodny (nr rejestru 1653/66)

Skarbiszowice dwór, ob. dom nr 30/32 (nr. rejestru 1016/65)

Skarbiszowice zabudowa folwarczna ( nr rejestru 1661/66)

Tu³owice ko�ció³ paraf. pw. �w. Rocha ewidencja

Tu³owice kaplica cmentarna ewidencja

Tu³owice ogrodzenie przy kaplicy cmentarnej ewidencja

Tu³owice zespó³ pa³acowy z zabudowaniami
� pa³ac, d. m³yn wodny, czworak

(nr rejestru 1018/65)

Tu³owice stajnia pa³acowa ewidencja

Tu³owice Park krajobrazowy ( nr rejestru 108/84)

Tu³owice budynek fabryczny (Z- dy Porcelitu) ewidencja

Tu³owice portiernia fabryki ewidencja

Tu³owice ogrodzenie fabryki ewidencja

Tu³owice willa dzier¿. fabryki tzw. �Stara Willa�
d. szpital dzieciêcy

(nr rejestru 02/2001)

Tu³owice dom mieszkalny

(Dyrekcja Odlewni ¯eliwa)
ewidencja

Tu³owice dom mieszkalny róg Ko�ciuszki,
1 Maja

ewidencja

Tu³owice Dom mieszkalny ul. Pocztowa 6 (nr rejestru 1662/66)

Tu³owice Dom mieszkalny ul. Pocztowa 7 ewidencja

Tu³owice budynek admin. w zespole fabryki porcelany �RS Tulowitz�
ul. �wierczewskiego 2E

(nr rejestru 2374/97)

Tu³owice dom mieszkalny ul. Szkolna 8 ewidencja

Tu³owice dom mieszkalny ul. Zamkowa 3 ewidencja

oraz stanowiska archeologiczne wg poni¿szego wykazu:
Miejscowo�æ Lokalizacja Typ stan.

Goszczowice Dz. Nr 76 osada

Goszczowice Dz. Nr 72 Kurhan

Ligota Tu³owicka Brak lokalizacji punkt osadniczy

Ligota Tu³owicka � punkt osadniczy

Ligota Tu³owicka � Grodzisko

Ligota Tu³owicka � �lad osadnictwa

Ligota Tu³owicka � �lad osadnictwa

Tu³owice po³o¿one ok. 1500m na pó³.-wsch. od ko�cio³a ,

ok. 1000m na pól. wsch. od stacji kolejowej

punkt osadniczy

Tu³owice po³o¿one pomiêdzy torami a drog¹, ok. 500m

na pó³.- wsch. od mostu kolejowego gr. nr 297

Obozowisko

Skarbiszowice po³o¿one przy zachodnim wylocie wsi, na po³udnie
od kapliczki, przy rozwidleniu dróg, na zabudowanym

obecnie terenie.

Grodzisko

Skarbiszowice Brak lokalizacji �lad osadnictwa

Skarbiszowice Brak lokalizacji punkt osadniczy

Tu³owice po³o¿one na zachód od torów kolejowych, ok. 200m n

a pó³noc od mostu kolejowego dz. gr. nr 269,270

punkt osadniczy

Tu³owice Brak lokalizacji punkt osadniczy

Tu³owice Brak lokalizacji punkt osadniczy

Tu³owice Brak lokalizacji punkt osadniczy

Ligota Tu³owicka Brak lokalizacji punkt osadniczy

Ligota Tu³owicka Brak lokalizacji �lad osadniczy

Ligota Tu³owicka Dz. Gr. nr 339/2, 340, 352 punkt osadniczy,

osada

Ligota Tu³owicka Dz. Gr. nr 389 punkt osadniczy

Skarbiszowice Brak lokalizacji punkt osadniczy

Skarbiszowice Brak lokalizacji �lad osadniczy

2.Dopuszczalne przebudowy, rozbudowy i modernizacje
w/w obiektów oraz wszelkie roboty prowadzone w tych obiek-
tach i w ich otoczeniu oraz ewentualne rozbiórki obiektów nale¿y
prowadziæ w oparciu o szczegó³owe wytyczne, uzgodnienia i
decyzje Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prace projektowe i roboty budowlane przy nich winny prowadziæ
osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe zezwolenie.

3.Projekty inwestycyjne w obszarze lub w pobli¿u stano-
wisk archeologicznych wymagaj¹ uzgodnienia z Opolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4.Roboty budowlane ziemne w ramach uzgodnionej in-
westycji w rejonie stanowisk archeologicznych mog¹ byæ wyko-
nywane po uzyskaniu zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków po przeprowadzeniu ratowniczych ba-
dañ archeologicznych przez uprawnion¹ instytucjê. W przypad-
ku odkrycia obiektów archeologicznych w czasie prowadzenia
budowlanych robót ziemnych, roboty nale¿y wstrzymaæ i prze-
prowadziæ ratownicze badania archeologiczne.

5.Istniej¹ce budynki i obiekty budowlane sprzed 1945 roku,
o zachowanych cechach stylowych, poddaje siê ochronie kon-
serwatorskiej; przy przebudowach i modernizacji wymagane jest
zachowanie zewnêtrznego architektonicznego wystroju i podzia-
³ów elewacji oraz ukszta³towania bry³owego budynku szczegól-
nie od strony ulic.
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Rozdzia³ IX
Zasady uzbrojenia, zadania dla realizacji celów publicznych

§ 141. Ustala siê, ¿e tereny objête niniejszym planem obs³ugi-
wane bêd¹ infrastruktur¹ techniczn¹ wg nastêpuj¹cych zasad:

1/ zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu zbiorowego Tu³owic,

2/ odprowadzenie �cieków sanitarnych kanalizacj¹ sani-
tarn¹ do lokalnej oczyszczalni �cieków wsi Tu³owice; po pod³¹-
czeniu terenów zabudowanych do systemu kanalizacji sanitar-
nej, sukcesywna likwidacja zbiorników wybieralnych, z których
�cieki bezwzglêdnie wywoziæ nale¿y transportem asenizacyjnym
do punktu zlewnego na oczyszczalni w Tu³owicach,

3/ odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic, placów, parkingów  po ich podczyszczeniu (separacji)
-do kanalizacji deszczowej,

4/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi prowadziæ zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i za-
pewniaj¹c zachowanie norm jako�ci wód,

5/ zaopatrzenie w gaz przewiduje siê z projektowanej  sie-
ci gazowej (wg koncepcji gazyfikacji gminy) lub w oparciu o w³a-
sne �ród³a gazu (gaz p³ynny); dopuszcza siê prowadzenie sieci
gazowej równie¿ pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy i terenów le�nych w przypad-
ku braku mo¿liwo�ci zlokalizowania sieci,

6/ zasilanie elektroenergetyczne , typu kablowego z istnie-
j¹cych lub projektowanych  stacji transformatorowych   z uwzglêd-
nieniem alternatywnie zwiêkszenia zapotrzebowania mocy prze-
znaczonej na cele grzewcze,

7/ sieæ telekomunikacyjn¹  realizowaæ jako kablow¹ ,

8/ ogrzewanie obiektów w oparciu o kot³ownie lokalne pra-
cuj¹ce na bazie niskoemisyjnych �róde³ energii lub wysoko-
sprawnych systemów grzewczych opalanych paliwem sta³ym,

9/ zorganizowan¹ gospodarkê odpadami, polegaj¹c¹ na
wstêpnej segregacji i gromadzeniu sta³ych odpadków komu-
nalnych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach na okre-
�lonych miejscach poszczególnych posesji, sk¹d wywo¿one
bêd¹ przez s³u¿by komunalne poza obszar gminy (na gminne
wysypisko �mieci w £ambinowicach - Okopach).

§ 142. Dla realizacji celów publicznych wyznacza siê na-
stêpuj¹ce zadania:

1) drogi i ulice wyró¿nione na rysunku planu,

2) obiekty zawieraj¹ce funkcje publiczne,

3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ X
Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych

§ 143. Znajduj¹ce siê na obszarze Gminy G³ówne Zbior-
niki Wód Podziemnych - GZWP 337 Lasy Niemodliñskie, Sub-
zbiornik 338  Paczków - Niemodlin, GZWP 335  Krapkowice -
Strzelce Opolskie, których granice oznaczono na rysunku planu,
stanowi¹ obszary wysokiej ochrony wód podziemnych.

Rozdzia³ XI
Obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi

§ 144. Na obszarach nara¿onych na niebezpieczeñstwo
wodami powodziowymi, okre�lonych na rysunku planu, obo-
wi¹zuj¹ przepisy szczególne.

Rozdzia³ XII
Op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci

§ 145. Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procen-
tow¹ s³u¿¹c¹ rozliczaniu jednorazowej op³aty od wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci:

20 % - dla terenu okre�lonego w planie symbolem 6KS w
Ligocie Tu³owickiej,

10 % - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolem 49 UTS we wsi Tu³owice;

5 %   - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolami 49 ML i 51 ML we wsi Szyd³ów,

0 %   - dla terenów pozosta³ych.

Rozdzia³ XIII
Przepisy koñcowe

§ 146. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tu-
³owice,  zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/32/94 Rady Gminy Tu³o-
wice z dnia 8 grudnia 1994r.

§ 147. Utrzymuje siê jako obowi¹zuj¹ce ustalenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Tu³owice,  zatwierdzone   uchwa³¹ Nr XIX/151/2000
Rady Gminy Tu³owice z dnia 23 listopada 2000r. oraz zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego terenów budownictwa jednorodzinnego w Tu³owicach za-
twierdzone   uchwa³ami : Nr XI/89/1999, Nr XI/90/1999 i Nr XI/92/
1999 Rady Gminy Tu³owice z dnia 18 listopada 1999r.

§ 148. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tu³owice.

§ 149.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
 Rady  Gminy    Tu³owice

                                                   Teresa  Kucharzak  Juszczyk



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 100    Poz. 1902- 7734 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 100        Poz.1902    - 7735 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 100 Poz.1903-1904- 7762 -

W dniu 19 listopada 2003 r. decyzj¹ Nr WCC/374G/73/W/
OWR/2003/MB na wniosek Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
z siedzib¹ w Opolu, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki posta-
nowi³ zmieniæ decyzjê administracyjn¹ dotycz¹c¹ koncesji w
zakresie wytwarzania ciep³a.

Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 19 pa�dziernika 1998 r. Nr WCC/374/73/W/

3/98/DN z pó�niejszymi zmianami, udzielono Energetyce Ciepl-
nej Opolszczyzny S.A., z siedzib¹ w Opolu, koncesji na wytwa-
rzanie ciep³a, na okres do 22 pa�dziernika 2008 r.

Wnioskiem z dnia 9 pa�dziernika 2003 r., Spó³ka wyst¹pi-
³a o zmianê wydanej decyzji, w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu pro-
wadzonej dzia³alno�ci, spowodowan¹ przeprowadzonymi inwe-
stycjami, w ramach których zlikwidowano czê�æ �róde³ ciep³a
oraz przejêto do eksploatacji nowe �ród³a ciep³a.

1903

INFORMACJA
z dnia 19 listopada 2003 r.

 o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciep³a
dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu

Po stwierdzeniu, ¿e wniosek Spó³ki zas³uguje na uwzglêd-
nienie, na podstawie art. 41 ustawy - Prawo energetyczne, Pre-
zes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ decyzjê z
dnia 19 pa�dziernika 1998 r. zgodnie z wnioskiem Koncesjona-
riusza.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. z  2003 r. Nr 159, poz. 1547) podaje siê do
publicznej wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzu-
pe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Praszce.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu wy-
borczym Nr 2. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a 2343. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania ) 342 wyborców, co stanowi  14,59 % upraw-
nionych    do g³osowania.

    Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach   - 342
      G³osów wa¿nych oddano - 337, to  jest   98,54 %  ogól-

nej liczby g³osów oddanych.
      G³osów niewa¿nych oddano -  5, to jest 1,46 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
      G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
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o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Praszce, przeprowadzonych w dniu  23 listopada  2003 r.

II. Wyniki wyborów w Okrêgu wyborczym  s¹ nastêpuj¹ce:

Okrêg wyborczy Nr 2,  obejmuj¹cy 3 mandaty, w którym
wybierany by³ 1 radny.

 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych -342
 D. G³osów wa¿nych oddano   -    337
 E. Radnym  zosta³  wybrany: z listy Nr 4  KWW " Razem

dla Gminy Praszka" KOWALCZYK   Grzegorz
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

       Komisarz Wyborczy
Ryszard Janowski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 100   Poz. 1905- 7763 -

Zwa¿ywszy na zaakceptowany przez Komisjê Europejsk¹
Wniosek o przyznanie pomocy z Funduszu ISPA oraz podpisane
w dniu 27 wrze�nia 2002 r. Memorandum Finansowe odno�nie
przyznania pomocy z ISPA, jak równie¿ maj¹c na uwadze dekla-
racje Gmin o przyst¹pieniu do realizacji Projektu ISPA oraz wza-
jemne ustalenia dotycz¹ce finansowania wspólnej inwestycji,
usankcjonowane podjêtymi przez Rady Gmin uchwa³ami bu-
d¿etowymi i uchwa³ami o realizacji Projektu wspó³finansowa-
nego ze �rodków Funduszu ISPA Gminy : Chrz¹stowice, D¹bro-
wa, Komprachcie, £ubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opol-
ski, zwane w dalszej tre�ci "Uczestnikami Porozumienia",
dzia³aj¹c w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr l42, poz. 1591 z pó�n.
zm.) - postanawiaj¹ zawrzeæ Porozumienie o nastêpuj¹cej tre-
�ci:

§1. 1. Celem Porozumienia jest wspólna realizacja zadañ
publicznych zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska w zakresie go-
spodarki wodno - �ciekowej.

2. Na podstawie niniejszego Porozumienia Strony -
Uczestnicy Porozumienia zamierzaj¹ zrealizowaæ inwestycjê eko-
logiczn¹ maj¹c¹ na celu ochronê wód podziemnych na obsza-
rze zbiornika GZWP 333 Opole - Zawadzkie w oparciu o projekt
inwestycyjny pn. "Poprawa jako�ci wody w Opolu", zwanym da-
lej Projektem.

3. Projekt realizowany bêdzie w ramach Przedakcesyjne-
go Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA),  ustanowionego
przez Radê Unii Europejskiej, w oparciu o zakwalifikowany i
zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ Wniosek o wsparcie
przedsiêwziêcia w ramach programu ISPA.

4. Zakres rzeczowy Projektu obejmie :
- w sektorze wody pitnej : rozbudowê ujêcia "Grotowice"

o nowe studnie dla produkcji dodatkowych 10.000 m3 wody pit-
nej dziennie wraz z pompowni¹ i zbiornikami wyrównawczymi,
budowê magistrali o �rednicy do 500 mm,  w celu utworzenia
strategicznego po³¹czenia dla zachodniej czê�ci miasta Opola,

- w sektorze �cieków : budowê kanalizacji oraz stacji
pomp w Opolu i w 6 gminach : Chrz¹stowice, D¹browa, Kom-
prachcie, £ubniany, Proszków i Tarnów Opolski.

§2. 1. W celu realizacji zadania okre�lonego w § 1 ust. 1 i 2
niniejszego Porozumienia,  Uczestnicy Porozumienia powierzaj¹
Gminie Opole zadania publiczne polegaj¹ce na :

1) realizacji ca³o�ci Projektu,
2) obs³udze ca³o�ci Projektu,
3) utrzymaniu i eksploatacji powsta³ych w wyniku wykona-

nia Projektu urz¹dzeñ i obiektów kanalizacyjnych,
4) odprowadzaniu �cieków komunalnych (w rozumieniu

art. 2 pkt 10 i 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U.
z 2001r. Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm.)) z miejscowo�ci : Chrz¹sto-
wicê, Dêbska Ku�nia, Folwark, Chmielowice, ¯erkowice, Chrzo-
wice, Kêpa, Luboszyce, Wrzoski, Karczów, Chró�cina, Mechni-
ce, D¹browa, Ciepielowice, S³awice, Biadacz, Komprachcice,
Osiny, Polska Nowa Wie�, Przywory i K¹ty Opolskie.

2. Wykonywanie zadañ, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
Uczestnicy Porozumienia powierzaj¹ Gminie Opole na czas nie-
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zawarte w dniu 17 listopada 2003 r.

w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji
 oraz zbiorowego odprowadzania �cieków komunalnych.

zbêdny do zakoñczenia realizacji i ca³kowitego rozliczenia Pro-
jektu, a wykonywanie zadañ, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
Uczestnicy Porozumienia powierzaj¹ Gminie Opole do up³ywu
okresu piêciu lat,  licz¹c od daty ca³kowitego zakoñczenia reali-
zacji Projektu i Gmina Opole zadania te w tak zakre�lonym okre-
sie czasu zobowi¹zuje siê wykonywaæ.

3. Okre�lone w ustawie, wymienionej w ust.1pkt 4, prawa
i obowi¹zki organów Gminy zwi¹zane z wykonywaniem powie-
rzonego zadania, wykonuj¹ odpowiednio organy Gminy Opole.
W szczególno�ci w³a�ciwe organy Gminy Opole bêd¹ mia³y pra-
wo zatwierdzania publicznych cen i stawek za zbiorowe odpro-
wadzanie �cieków oraz warunków ich stosowania.

§3. Uczestnicy Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê do zawar-
cia umów cywilnoprawnych przenosz¹cych w³asno�æ gruntów
gminnych, na których realizowany bêdzie Projekt, na Gminê
Opole i powrotnie w³asno�æ nieruchomo�ci na Uczestników
Porozumienia, a tak¿e umów cywilnoprawnych o partycypowa-
niu w kosztach realizacji i obs³ugi Projektu, o eksploatacji i utrzy-
maniu w wyniku jego wykonania urz¹dzeñ i obiektów, jak rów-
nie¿ umów o �wiadczeniu us³ug w zakresie zbiorowego odpro-
wadzania i oczyszczania �cieków z uwzglêdnieniem ponoszo-
nych przez strony umów nak³adów i wydatków.

§4. Zasady finansowania, realizacji i obs³ugi Projektu oraz
zasady eksploatacji i utrzymania powsta³ych w jego wyniku urz¹-
dzeñ i obiektów oraz �wiadczenia us³ug w zakresie zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania �cieków regulowaæ bêd¹ umo-
wy, o których mowa w § 3 Porozumienia.

§5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.
1. Gmina Chrz¹stowice
Skarbnik Gminy  Wójt
Teresa Krupska Helena Rogacka

2.Gmina D¹browa
Skarbnik Gminy Wójt
Maria Czernia Ludwik Juszczak

3.Gmina Komprachcice
Skarbnik Gminy Wójt
Bogdan Szewczyk Pawe³ Smolarek

4.Gmina £ubniany
Skarbnik Gminy Wójt
Brygida Cebula Dieter Wystub

5.Gmina Opole
Skarbnik Miasta Opola Prezydent Miasta
Anna Jêdrzejak Ryszard Zembaczyñski

6.Gmina Prószków
Skarbnik Gminy Wójt Gminy
Gabriela Gwó�d� Ró¿a Malik

7.Gmina Tarnów Opolski
Skarbnik Gminy Wójt
El¿bieta Daszko Zygmunt Cichoñ


