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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr
41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279;  2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268,  2001r. 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)- Rada Miasta
Kêdzierzyn - Ko�le uchwala, co nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia³ 1
Zakres obowi¹zywania planu

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kêdzierzyn-Ko�le, zwany dalej planem.

§2.  Rysunek planu w skali 1:10000, stanowi za³¹cznik
rysunkowy do niniejszej uchwa³y.

§3. Granica planu okre�lona zosta³a na rysunku planu.

§4. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu s¹ ustaleniami planu:

1) granica planu,
2) granice jednostek planistycznych,
3) obszary na których obowi¹zuj¹ inne miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego,

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne lub tereny ko-
munikacji,

5) granica strefy A �cis³ej ochrony konserwatorskiej,
6) granica strefy B ochrony konserwatorskiej,
7) granica strefy E ochrony ekspozycji,
8) granica strefy U ochrony uk³adów urbanistycznych,
9) granica strefy W ochrony archeologicznej,
10) granica strefy OW obserwacji archeologicznej,
11) granica strefy ochrony obszarów o cennych walorach

przyrodniczych i krajobrazowych,
12) granice obszaru bezpo�redniego zagro¿enia powo-

dziowego,
13) granice obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzio-

wego szczególnie zagro¿onego powodzi¹,
14) granice obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzio-

wego o umiarkowanym zagro¿eniu powodzi¹,
15) wa³y przeciwpowodziowe,
16) granica stref ochrony projektowanych i istniej¹cych

wa³ów przeciwpowodziowych.
17) posterunek wodowskazowy.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
wskazuj¹ stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:

1) stanowiska archeologiczne naziemne,
2) stanowiska archeologiczne p³askie,
3) granica terenu górniczego,
4) granica obszaru górniczego,
5) granica terenu po�redniej ochrony ujêæ wody.

3. Nastêpuj¹ce za³¹czniki wskazuj¹ istniej¹cy stan praw-
ny wynikaj¹cy z innych przepisów:
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1) za³¹cznik numer 1, stanowi¹cy wykaz obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków województwa opolskiego,

2) za³¹cznik numer 2, stanowi¹cy wykaz stanowisk arche-
ologicznych,

3) za³¹cznik numer 3, stanowi¹cy wykaz obiektów bêd¹-
cych w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4) za³¹cznik numer 4, stanowi¹cy rejestr pomników przy-
rody o¿ywionej powo³anych uchwa³¹ Nr XVI/180/99 Rady Miej-
skiej w Kêdzierzynie- Ko�lu z dnia 30 wrze�nia 1999 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew rosn¹cych na terenie miasta
Kêdzierzyna Ko�la,

5) za³¹cznik numer 5, stanowi¹cy wykaz terenów bezpo-
�redniej ochrony studni.

4. Oznaczenia graficzne wskazuj¹ce stan prawny wynika-
j¹cy z innych przepisów oraz za³¹czniki wskazuj¹ce istniej¹cy
stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów nale¿y aktualizowaæ
zgodnie ze stanem faktycznym bez wprowadzania zmiany w planie.

§5. 1. Wszystkie linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne
lub tereny komunikacji okre�lone na rysunku planu, nale¿y trak-
towaæ jako orientacyjne.

2. Po³o¿enie linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne
lub tereny komunikacji nale¿y dostosowaæ do granic dzia³ek
budowlanych, istniej¹cego zagospodarowania, potrzeb tereno-
wych oraz wymagañ przepisów szczególnych.

§6. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) klasie drogi - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie

drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikaj¹cych z
jej cech funkcjonalnych,

2) kondygnacji pe³nej - nale¿y przez to rozumieæ kondy-
gnacjê u¿ytkow¹, której powierzchnia posadzki i sufitu jest taka
sama, lub która wykonana jest w dachu spadowym ze �ciank¹
kolankow¹ wy¿sz¹ ni¿ 60 cm,

3)  liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ mini-
maln¹ lub maksymaln¹ liczbê kondygnacji budynku, z wyj¹t-
kiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieu¿ytkowych,

4) miêdzywalu - rozumie siê przez to obszar po³o¿ony miê-
dzy obwa³owaniami przeciwpowodziowymi wody p³yn¹cej,

5) obiekcie obs³ugi technicznej miasta - nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie zagospodarowanie, zabudowê oraz urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do odprowadzania �cieków, dostarczania wody, cie-
p³a, energii elektrycznej, gazu, umo¿liwiaj¹ce wymianê informa-
cji, oraz inne obiekty infrastruktury technicznej,

6) obiektach i urz¹dzeniach przeciwpowodziowych - na-
le¿y przez to rozumieæ wszelkie obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochro-
nie przeciwpowodziowej w tym w szczególno�ci: wa³y przeciw-
powodziowe, retencyjne zbiorniki przeciwpowodziowe, poldery,
kana³y ulgi,

7) obszarze zalewowym - nale¿y przez to rozumieæ zagro-
¿ony powodzi¹ obszar znajduj¹cy siê w zasiêgu wielkich wód
wezbraniowych, niezale¿nie od tego, czy jest on chroniony przed
zalaniem, czy te¿ nie. Granice obszarów zagro¿onych zalaniem
opracowuje siê na podstawie obliczeñ z uwzglêdnieniem ob-
wa³owañ, zbiorników przeciwpowodziowych itp. oraz wykorzy-
stuj¹c obserwacje z dotychczasowych miarodajnych powodzi.

8) siêgaczu dojazdowym - nale¿y przez to rozumieæ za-
mkniêt¹ jednostronnie (�lep¹) drogê wewnêtrzn¹,

9) symbolu jednostki - nale¿y przez to rozumieæ oznacze-
nie literowe, w³a�ciwe danej jednostce planistycznej i poprze-
dzaj¹ce ka¿dorazowo symbol przeznaczenia,

10) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹cego przeznacze-
nia terenu,

11) szkodliwym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ wszelkie przekraczaj¹ce dopuszczalne wiel-
ko�ci oddzia³ywanie na �rodowisko w szczególno�ci dotycz¹ce
emisji substancji i energii,

12) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren funkcjonalny
lub teren komunikacji wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi, oraz
okre�lony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu,

13) terenie biologicznie czynnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni
tarasów i stropodachów urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub
kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 10m2,

14) terenie funkcjonalnym - nale¿y przez to rozumieæ teren
o okre�lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

15) terenie komunikacji - nale¿y przez to rozumieæ tereny
dróg publicznych wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, trasy ko-
munikacji kolejowej i wodnej, drogi wewnêtrzne, siêgacze do-
jazdowe, ci¹gi piesze i pieszo-jezdne wraz z urz¹dzeniami po-
mocniczymi, a tak¿e tereny niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek
rowerowych,

16) urz¹dzeniach wodnych - rozumie siê przez to budow-
le i urz¹dzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie
publiczne i inne ujêcia wód podziemnych, urz¹dzenia zabezpie-
czaj¹ce wodê przed zanieczyszczeniem, wyloty urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania �cieków do wody lub do
ziemi oraz inne urz¹dzenia s³u¿¹ce do korzystania z wód,

17) urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e ozna-
kowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekrany akustycz-
ne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i obrony cywilnej, urz¹-
dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie a tak¿e ogólnodostêpne sta-
cje telefoniczne,

18) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie budynki
lub budowle, które w ca³o�ci lub czê�ci s³u¿¹ do dzia³alno�ci,
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludno�ci, a nie wytwa-
rzanie bezpo�rednio metodami przemys³owymi dóbr material-
nych,

19) us³ugi nieuci¹¿liwe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie powoduj¹ ¿adnej uci¹¿liwo�ci w emisji substancji i
energii oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami, dla których raport
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko mo¿e lub jest
wymagany. W szczególno�ci us³ugami nieuci¹¿liwymi nie s¹
stacje paliw, zak³ady pogrzebowe, piekarnie, stacje obs³ugi sa-
mochodów, zak³ady rzemie�lnicze i drobnej wytwórczo�ci za-
trudniaj¹ce powy¿ej 5 pracowników, lakiernie i warsztaty samo-
chodowe,

20) us³ugi uci¹¿liwe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które mog¹ powodowaæ uci¹¿liwo�æ w emisji substancji i ener-
gii w granicach dzia³ki na której us³uga jest zlokalizowana lub
dla których raport oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowi-
sko mo¿e byæ wymagany. W szczególno�ci us³ugami uci¹¿liwy-
mi s¹ stacje paliw, zak³ady pogrzebowe, piekarnie, stacje ob-
s³ugi samochodów, zak³ady rzemie�lnicze i drobnej wytwórczo-
�ci, zatrudniaj¹ce powy¿ej 5 pracowników, lakiernie i warsztaty
samochodowe.

21) wska�niku intensywno�ci zabudowy, w skrócie w.i.z.
- nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ lub minimaln¹ warto�æ
stosunku powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków istniej¹cych i lokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

22) wysoko�ci zabudowy - (budynku) nale¿y przez to ro-
zumieæ wysoko�æ s³u¿¹c¹ do okre�lania maksymalnego pio-
nowego wymiaru budynku i liczy siê od poziomu terenu przy
najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej
krawêdzi dachu (kalenicy),
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23) zieleni miejskiej - rozumie siê przez to zespo³y ro�lin-
no�ci spe³niaj¹ce cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne,
a w szczególno�ci: parki, zieleñce, zieleñ na placach, ulicach,
zieleñ izolacyjn¹ z wy³¹czeniem terenów ogrodów dzia³kowych.

§7. Ka¿dy przepis lub ustalenie obowi¹zuj¹ce dla tere-
nów oznaczonych symbolem przeznaczenia, jest obowi¹zuj¹ce
równie¿ dla innych terenów oznaczonych tym samym symbo-
lem bez wzglêdu na to w jakiej jednostce planistycznej le¿¹.

Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dotycz¹ce przeznaczenia i zasad za-

gospodarowania obszaru objêtego ustaleniami planu

§8. Wszelkie zagospodarowanie pod wzglêdem funkcjo-
nalnym i przestrzennym powinno uwzglêdniaæ:

1) wymagania ³adu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
2) walory architektoniczne i krajobrazowe,
3) wymagania ochrony �rodowiska przyrodniczego, zdro-

wia oraz bezpieczeñstwa ludzi i mienia, a tak¿e wymagania osób
niepe³nosprawnych,

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury,

5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo w³asno�ci,
6) potrzeby obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa.

§9.  Ustala siê podzia³ obszaru objêtego ustaleniami
planu na nastêpuj¹ce jednostki planistyczne, wyznaczone gra-
nicami jednostek planistycznych, zgodnie z rysunkiem planu:

1) Rogi - oznaczona symbolem jednostki A,
2) Ko�le - oznaczona symbolem jednostki B,
3) K³odnica Las - oznaczona symbolem jednostki C,
4) K³odnica - oznaczona symbolem jednostki D,
5) Kêdzierzyn Pogorzelec - oznaczona symbolem jednostki E,
6) Kêdzierzyn �ródmie�cie - oznaczona symbolem jednostki F,
7) Cisowa - oznaczona symbolem jednostki G,
8) Ku�niczka - oznaczona symbolem jednostki H,
9) Lenartowice - oznaczona symbolem jednostki I,
10) Blachownia Osiedle - oznaczona symbolem jednostki J,
11) Blachownia Przemys³owa - oznaczona symbolem jed-

nostki K,
12) Azoty Osiedle - oznaczona symbolem jednostki L,
13) Azoty Przemys³owe - oznaczona symbolem jednostki £,
14) Miejsce K³odnickie - oznaczona symbolem jednostki M.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów funk-
cjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, zgodnie z
rysunkiem planu:

1) teren oczyszczalni �cieków - oznaczony symbolem prze-
znaczenia IT-1,

2) tereny przepompowni �cieków wraz ze zbiornikami re-
tencyjnymi - oznaczone symbolem przeznaczenia IT-2,

3) tereny stacji uzdatniania wody - oznaczone symbolem
przeznaczenia IT-3,

4) tereny ujêæ wody ze stacj¹ uzdatniania wody - oznaczo-
ne symbolem przeznaczenia IT-4,

5) teren elektrowni konwencjonalnej - oznaczony symbo-
lem przeznaczenia IT-5,

6) tereny g³ównych punktów zasilania - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia IT-6,

7) teren sk³adowiska odpadów  - oznaczony symbolem
przeznaczenia IT-7,

8) tereny osadników - oznaczone symbolem przeznacze-
nia IT-8,

9) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem przeznaczenia MNU,

10) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
i us³ug nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem przeznaczenia
MWNU,

11) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug
nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem przeznaczenia MWU,

12) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug
nieuci¹¿liwych o szczególnej koncentracji us³ug u¿yteczno�ci
publicznej - oznaczone symbolem przeznaczenia MWU-1,

13) teren powierzchniowej eksploatacji - oznaczony sym-
bolem przeznaczenia PE,

14) tereny przemys³owe - oznaczone symbolem przezna-
czenia P,

15) tereny produkcji rolnej - oznaczone symbolem prze-
znaczenia RP,

16) tereny us³ug nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem
przeznaczenia UN,

17) tereny us³ug sportu, rekreacji i turystyki - oznaczone
symbolem przeznaczenia US,

18) tereny us³ug sportu, rekreacji i turystyki z dopuszcze-
niem istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej  - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia US-1,

19) tereny us³ug sportu, rekreacji i turystyki z zakazem
wprowadzania zabudowy - oznaczone symbolem przeznacze-
nia US-2,

20) tereny us³ug sportu, rekreacji i turystyki z dopuszcze-
niem targowiska miejskiego - oznaczone symbolem przezna-
czenia US-3,

21) tereny us³ug uci¹¿liwych - oznaczone symbolem prze-
znaczenia UU,

22) tereny us³ug uci¹¿liwych z dopuszczeniem zespo³ów
handlowych o powierzchni sprzeda¿nej powy¿ej 2000 m2 - ozna-
czone symbolem przeznaczenia UU-1,

23) tereny us³ugowo-wytwórcze - oznaczone symbolem
przeznaczenia UW,

24) teren us³ugowo-wytwórczy - Centrum Logistyczne -
oznaczony symbolem przeznaczenia UW-1,

25) tereny cmentarzy - oznaczone symbolem przeznacze-
nia ZC,

26) tereny ogrodów dzia³kowych - oznaczone symbolem
przeznaczenia ZD,

27) tereny lasów - oznaczone symbolem przeznaczenia ZL,
28) tereny zieleni nie urz¹dzonej - oznaczone symbolem

przeznaczenia ZN,
29) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem prze-

znaczenia ZP,
30) wody powierzchniowe - nieoznaczone symbolem prze-

znaczenia.

§11. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów
komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi zgodnie z
rysunkiem planu:

1) tereny komunikacji wodnej - oznaczone symbolem prze-
znaczenia KH,

2) tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem
przeznaczenia KK.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów komu-
nikacji wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi zgodnie z rysun-
kiem planu:

1) drogi publiczne klasy g³ównej ruchu przy�pieszonego -
oznaczone symbolem przeznaczenia KGP,

2) drogi publiczne klasy drogi g³ównej o minimalnej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo realizo-
wanych 35 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KG-1,

3) drogi publiczne klasy drogi g³ównej o minimalnej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo realizo-
wanych 25 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KG-2,
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4) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o minimalnej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo realizo-
wanych 25 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KZ-1,

5) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o minimalnej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo realizo-
wanych 20 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KZ-2,

6) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia KL.

3. Tereny okre�lone w ust. 2 stanowi¹ podstawow¹ sieæ
transportu drogowego.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy komunikacji jako uzu-
pe³niaj¹c¹ sieæ transportu:

1) drogi publiczne klasy drogi lokalnej nie oznaczone sym-
bolem przeznaczenia,

2) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej,
3) drogi wewnêtrzne,
4) siêgacze dojazdowe,
5) ci¹gi pieszo-jezdne,
6) �cie¿ki rowerowe.

§12. Wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowa-
nia miasta obiekty i urz¹dzenia, a w szczególno�ci: obiekty obro-
ny cywilnej, ratownictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiekty ob-
s³ugi technicznej miasta, obiekty i urz¹dzenia ochrony przeciw-
powodziowej, urz¹dzenia wodne, drogi publiczne klasy drogi lo-
kalnej, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, drogi wewnêtrz-
ne, siêgacze dojazdowe, place publiczne, zieleñ miejsk¹, ci¹gi
pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, �cie¿ki rowerowe mo¿na realizowaæ
na ka¿dym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustalenia-
mi planu, przepisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego.

§13. Wszelkie zagospodarowanie nale¿y wykonywaæ w
sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê obiektów obs³u-
gi technicznej miasta, obiektów i urz¹dzeñ ochrony przeciwpo-
wodziowej, urz¹dzeñ wodnych oraz obiektów obrony cywilnej,
ratownictwa i bezpieczeñstwa pañstwa.

§14. Plan wyznacza nastêpuj¹ce tereny przeznaczone na
cele publiczne:

1) tereny placów i dróg publicznych, ci¹gi piesze,
2) tereny zieleni miejskiej wraz z urz¹dzeniami rekreacji,
3) szlaki i trasy turystyczne,
4) �cie¿ki rowerowe,
5) obiekty bezpieczeñstwa publicznego,
6) niezbêdne obiekty obs³ugi technicznej,
7) obiekty administracji publicznej,
8) niezbêdne obiekty obs³ugi technicznej,
9) obiekty us³ug publicznych w zakresie niezbêdnym dla

w³a�ciwego rozwoju spo³eczeñstwa lokalnego w tym w szcze-
gólno�ci:

a) us³ugi zdrowia i pomocy spo³ecznej,
b) us³ugi o�wiaty,
c) us³ugi sportu.

Rozdzia³ 3.
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych

ochronie ze wzglêdu na wymagania �rodowiska kulturowego

§15. 1. Plan wskazuje obiekty zabytkowe objête ochron¹
prawn¹ poprzez wpisanie do rejestru zabytków województwa
opolskiego. Wykaz obiektów zabytkowych stanowi za³¹cznik nr 1.

2. Bez zezwolenia w³a�ciwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków nie wolno zabytków przerabiaæ, odnawiaæ, re-
konstruowaæ, konserwowaæ, zabudowywaæ, odbudowywaæ,
zdobiæ, uzupe³niaæ, rozkopywaæ ani dokonywaæ ¿adnych innych
zmian.

3. Bez uzyskania wytycznych konserwatorskich nie wol-
no wykonywaæ ¿adnych robót w zabytkach i wokó³ nich.

§16. 1. Plan wskazuje stanowiska archeologiczne p³a-
skie i naziemne objête ochron¹ prawn¹, bêd¹ce w wykazie
stanowisk archeologicznych województwa opolskiego, ozna-
czone na rysunku planu. Wykaz stanowisk archeologicznych
stanowi za³¹cznik nr 2.

2. Bez zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w obrêbie stanowisk archeologicznych nie
wolno dokonywaæ ¿adnych prac ziemnych.

§17. 1. Plan wskazuje obiekty objête ochron¹ prawn¹,
bêd¹ce w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykaz tych obiektów stanowi za³¹cznik nr 3.

2. Wszystkie inwestycje dotycz¹ce obiektów bêd¹cych
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków musz¹
byæ zaopiniowane przez w³a�ciwego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

§18. 1. Wyznacza siê strefê A �cis³ej ochrony konserwa-
torskiej okre�lon¹ granicami strefy  A,  zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy A ustala siê obowi¹zek zaopiniowa-
nia przez w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wszelkich inwestycji zwi¹zanych z rozbudow¹, nadbudow¹ i
przebudow¹ obiektów istniej¹cych oraz realizacji nowych in-
westycji.

3. Usuwanie drzew i krzewów w obrêbie strefy A wyma-
ga uzyskania zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

4. W obrêbie strefy A nale¿y d¹¿yæ do:
1) zachowania historycznego uk³adu przestrzennego ulic,

placów, linii zabudowy,
2) zachowania proporcji wysoko�ciowych zabudowy,
3) zachowania wnêtrz urbanistycznych i zieleni,
4) dostosowania skali, bry³y i formy nowej i modernizo-

wanej zabudowy do istniej¹cej.

§19. 1. Wyznacza siê strefê B ochrony konserwatorskiej
okre�lon¹ granicami strefy B, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy B wszystkie inwestycje zwi¹zane z
obiektami, które znajduj¹ siê w rejestrze i ewidencji zabytków
oraz w ich otoczeniu musz¹ byæ zaopiniowane przez w³a�ciwe-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§20. 1. Wyznacza siê strefê E ochrony ekspozycji okre-
�lon¹ granicami strefy E, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy E ustala siê obowi¹zek zaopiniowa-
nia wszystkich nowych inwestycji przez w³a�ciwego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

3. W obrêbie strefy E nale¿y d¹¿yæ do zachowania obec-
nych warunków ekspozycji poprzez zakaz wprowadzania obiek-
tów mog¹cych je pogorszyæ.
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§21. 1. Wyznacza siê strefê K ochrony warto�ci krajobra-
zowych i rekreacyjnych, obejmuj¹c¹ wyspê na Odrze oraz park
miejski w Kêdzierzynie.

2. W obrêbie strefy K ustala siê:
1) obowi¹zek zaopiniowania przez w³a�ciwego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków wszelkich inwestycji, których re-
alizacja bêdzie mia³a wp³yw na kszta³towanie krajobrazu,

2) obowi¹zek zg³oszenia i uzyskania zgody w³a�ciwego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usuniêcie drzew lub
krzewów.

3. W obrêbie strefy K nale¿y d¹¿yæ do zachowania poten-
cja³u �rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz do wykorzy-
stania terenu w celach rekreacyjnych.

§22. 1. Wyznacza siê strefê W ochrony archeologicznej,
okre�lon¹ granicami strefy W zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy W ustala siê:
1) w przypadku stanowisk p³askich - obowi¹zek zaopinio-

wania przez w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wszelkich inwestycji, które wymagaj¹ wykonania robót ziemnych,

2) w przypadku stanowisk naziemnych - obowi¹zek zg³o-
szenia wszelkich inwestycji ministrowi w³a�ciwemu dla spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§23. 1. Wyznacza siê strefê OW obserwacji archeologicz-
nej, okre�lon¹ granicami strefy OW, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy OW ustala siê obowi¹zek zaopiniowa-
nia przez w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wszelkich inwestycji, które wymagaj¹ wykonania robót ziemnych.

§24. 1. Wyznacza siê strefê U ochrony uk³adów urbanistycz-
nych, okre�lon¹ granicami strefy U,  zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrêbie strefy U ustala siê obowi¹zek zaopiniowa-
nia przez w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wszelkich inwestycji dotycz¹cych nadbudowy, rozbudowy i prze-
budowy oraz realizacji nowej zabudowy, których realizacja mo¿e
mieæ wp³yw na istniej¹cy uk³ad urbanistyczny.

3. W obrêbie strefy U nale¿y d¹¿yæ do:
1) zachowania istniej¹cego uk³adu kompozycji urbanistycznej,
2) zachowania proporcji, skali, bry³y i formy nowej i moder-

nizowanej zabudowy.

Rozdzia³ 4
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych

ochronie ze wzglêdu na wymagania przyrodnicze

§25. 1. Plan wskazuje obiekty objête ochron¹ prawn¹, jako
pomniki przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej oznaczone na rysun-
ku planu. Rejestr tych obiektów stanowi za³¹cznik nr 4.

2. Wszystkie inwestycje w promieniu 5 m od pomników
przyrody o¿ywionej musz¹ byæ uzgodnione z w³a�ciwym orga-
nem s³u¿b ochrony przyrody i �rodowiska.

§26. 1. Wyznacza siê strefy ochrony obszarów o cennych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, okre�lone ich grani-
cami zgodnie z rysunkiem planu.

2. W granicach stref ochrony obszarów o cennych walo-
rach przyrodniczych i krajobrazowych ustala nastêpuj¹ce zakazy
i nakazy:

1) zakazuje siê prowadzenia wszelkich inwestycji które
mog¹ spowodowaæ naruszenie warto�ci przyrodniczych terenu
oraz jego walorów krajobrazowych,

2) zakazuje siê tworzenia sztucznych nasypów i wykopów,
niszczenia skarp i krawêdzi erozyjnych oraz zasypywania obni-
¿eñ terenu,

3) zakazuje siê likwidowania ma³ych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,

4) zakazuje siê prowadzenia melioracji odwadniaj¹cych i
wprowadzania inwestycji mog¹cych spowodowaæ zmiany ist-
niej¹cych stosunków wodnych,

5) zakazuje siê wysypywania, zakopywania,  wylewania i
sk³adowania wszelkich odpadów lub innych nieczysto�ci, oraz
innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

6) zakazuje siê wprowadzania inwestycji mog¹cych po-
gorszyæ warunki bytowania zwierz¹t,

7) nakazuje siê ochronê i w³a�ciwe kszta³towanie zieleni
urz¹dzonej i nieurz¹dzonej, w tym:

a) zakaz usuwania drzew i krzewów siedlisk ³êgowych i
gr¹dowych,

b) zakaz wypalania ³¹k i pastwisk,
c) zakaz niszczenia ro�linno�ci wodnej z wyj¹tkiem prac

pielêgnacyjnych i s³u¿¹cych ochronie przyrody,
8) nakazuje siê ochronê i w³a�ciwe kszta³towanie tere-

nów le�nych, zgodnie z zasadami zrównowa¿onej gospodarki
le�nej,

9) nakazuje siê prowadzenie dzia³añ maj¹cych za zada-
nie odtworzenie warto�ci przyrodniczych i u¿ytkowych oraz za-
pewniaj¹cych optymalne kszta³towanie krajobrazu i warunków
�rodowiska terenów przekszta³conych.

3. Nakazy i zakazy wprowadzone w ust. 2 nie dotycz¹ in-
westycji niezbêdnych dla tworzenia w³a�ciwej ochrony przeciw-
powodziowej oraz w³a�ciwej obs³ugi technicznej miasta.

§27. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania i ochrony
zieleni miejskiej i terenów zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej:

1) nale¿y d¹¿yæ do zachowania istniej¹cego drzewostanu,
2) nale¿y d¹¿yæ do wprowadzania ro�linno�ci zgodnej z siedli-

skiem, w tym  równie¿ na tereny czasowo niezagospodarowane,
3) w celu odtworzenia warto�ci przyrodniczych i u¿ytko-

wych na terenach wykazuj¹cych cechy degradacji spowodowa-
nej nieprawid³owym u¿ytkowaniem, nale¿y prowadziæ dzia³ania
o charakterze rekultywacyjnym.

Rozdzia³ 5
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych

ochronie ze wzglêdu na wymagania ochrony �rodowiska i
zdrowia ludzi

§28. Szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko wytwarza-
ne przez jednostki organizacyjne winno zamykaæ siê na terenie
dzia³ki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do której jednost-
ka organizacyjna posiada tytu³ prawny.

§29. W odleg³o�ci 100 m wokó³ oczyszczalni �cieków ozna-
czonej symbolem przeznaczenia IT-1 zabrania siê:

1) lokalizowania miejsc sta³ego przebywania ludzi,
2) uprawy warzyw i owoców do bezpo�redniego spo¿ycia,
3) prowadzenia dzia³alno�ci zwi¹zanej z produkcj¹ i prze-

chowywaniem produktów ¿ywno�ciowych,
4) wprowadzania funkcji rekreacyjnej.

§30. W odleg³o�ci 300 m wokó³ sk³adowiska odpadów
oznaczonego symbolem i numerem terenu IT-7 zabrania siê:

1) lokalizowania miejsc sta³ego przebywania ludzi,
2) wprowadzania na tereny le�ne funkcji rekreacyjnej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 50 - 4654 -            Poz.1038

§31. W odleg³o�ci 50 m wokó³ cmentarzy oznaczonych
symbolem przeznaczenia ZC zabrania siê lokalizowania wszel-
kiej zabudowy mieszkalnej, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, b¹d�
zak³adów przechowuj¹cych ¿ywno�æ oraz studzien s³u¿¹cych do
czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodar-
czych.

§32.1. Wskazuje siê w granicach obszaru objêtego ustale-
niami planu obszar wysokiej ochrony wód, w którym obowi¹zuj¹
zasady zagospodarowania zgodnie z istniej¹cymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi.

2. Wskazuje siê w granicach obszaru objêtego ustalenia-
mi obszar najwy¿szej ochrony wód, w którym obowi¹zuj¹ zasady
zagospodarowania zgodne z istniej¹cymi w tym zakresie przepi-
sami szczególnymi.

§33. 1. Wskazuje siê teren ochrony bezpo�redniej dla studni
ujêæ wody. Rejestr terenów ochrony bezpo�redniej dla studni sta-
nowi za³¹cznik nr 5.

2. Na terenie ochrony bezpo�redniej dla studni nale¿y:
1) odprowadziæ wody opadowe w taki sposób, aby nie mo-

g³y przedostawaæ siê do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody (dot.
szczególnie obudów studni zag³êbionych),

2) zagospodarowaæ wydzielone tereny zieleni¹ nisk¹, ogro-
dziæ i oznakowaæ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, a tak¿e
zabezpieczyæ i utrzymywaæ je w nale¿ytym stanie sanitarno-po-
rz¹dkowym,

3) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób
nie zatrudnionych na sta³e przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do pobo-
ru wody,

4) u¿ytkowaæ wydzielony teren wy³¹cznie w sposób zwi¹za-
ny z prac¹ i eksploatacj¹ studni i urz¹dzeñ.

§34. 1. Wskazuje siê tereny ochrony po�redniej ujêæ wody
okre�lone zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na terenach ochrony po�redniej ujêæ wody zabrania siê:
1) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
2) wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do ziemi,
3) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
4) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i in-

nych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich transportu,
5) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-

nych i przemys³owych,
6) wydobywania kopalin,
7) lokalizowania nowych ujêæ wody nie zwi¹zanych z istnie-

j¹cym ujêciem dla miasta Kêdzierzyn-Ko�le
8) stosowania �rodków ochrony ro�lin wymienionych w

corocznie aktualizowanym wykazie - Za³¹czniku do Obwieszcze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu �rodków
ochrony ro�lin dopuszczonych do obrotu i stosowania, og³asza-
nych aktualnie w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustalenia ust. 1 i 2 mog¹ byæ aktualizowane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

4. Dla wszystkich inwestycji w obrêbie terenu ochrony po-
�redniej ujêcia wody, w razie stwierdzenia okoliczno�ci wskazu-
j¹cych na mo¿liwo�æ szkodliwego oddzia³ywania tych inwestycji
na �rodowisko, nale¿y sporz¹dziæ przegl¹d ekologiczny ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wp³ywu na ujêcia wody.

§35. 1. Wskazuje siê teren górniczy, oznaczony granicami
terenu górniczego zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wskazuje siê obszar górniczy, oznaczony granicami
obszaru górniczego zgodnie z rysunkiem planu.

3. Wszelkie zagospodarowanie terenu i obszaru górniczego
musi byæ zgodne z istniej¹cymi w tym zakresie przepisami.

§36. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych usta-
la siê nastêpuj¹ce nakazy i zakazy:

1) nakazuje siê wydzielenie wzd³u¿ rowów melioracyj-
nych pasów technicznych o szeroko�ci umo¿liwiaj¹cej dostêp
do rowów w stopniu wystarczaj¹cym do ich eksploatacji,

2) nakazuje siê przy wykonywaniu robót melioracyjnych i
realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ melioracji wodnej zachowa-
nie równowagi przyrodniczej i ró¿norodno�ci biologicznej, w
tym zw³aszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych
w glebie,

3) zakazuje siê odprowadzania do wód powierzchnio-
wych i podziemnych lub do ziemi nieoczyszczonych �cieków
oraz ujmowania wody z ujêæ podziemnych i powierzchniowych
bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.

§37. 1. Ustala siê strefy ochronne w odleg³o�ci mini-
malnej:

a) 14,5 m od napowietrznych linii wysokiego napiêcia
110 kV,

b) 26,0 m od napowietrznych linii wysokiego napiêcia
220 kV.

2. W obrêbie strefy ochronnej od napowietrznych linii
elektroenergetycznych ustala siê nastêpuj¹ce zakazy:

1) zakazuje siê lokalizowania miejsc sta³ego przebywa-
nia ludzi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,
turystyczn¹, rekreacyjn¹,

2) zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych i
wymagaj¹cych szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, ¿³ob-
ki, przedszkola i podobne.

§38. W celu ochrony stanu powietrza ustala siê nakaz
prowadzenia sta³ej kontroli  warto�ci stê¿eñ substancji zanie-
czyszczaj¹cych w powietrzu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami szczególnymi. W szczególno�ci nakaz
dotyczy kontroli dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ wêglowodo-
rów w powietrzu.

§39. 1. Wszelk¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz inn¹ prze-
znaczon¹ na sta³y pobyt ludzi nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci
minimalnej:

1) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami dróg klasy
drogi zbiorczej,

2) 16 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg klasy
drogi g³ównej,

3) 20 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny komunikacji
kolejowej.

2. Odleg³o�ci te mog¹ zostaæ zmniejszone pod warun-
kiem zastosowania odpowiednich barier ochronnych.

Rozdzia³ 6
Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrze-

by ochrony przeciwpowodziowej

§40. 1. Wskazuje siê obszary bezpo�redniego zagro¿e-
nia powodziowego okre�lone na rysunku planu.

2. Zagospodarowanie na obszarach bezpo�redniego za-
gro¿enia powodziowego musi byæ zgodne z w³a�ciwymi w tym
zakresie przepisami szczególnymi.
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3. Wszelkie inwestycje na obszarach bezpo�redniego za-
gro¿enia powodziowego wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�ciwymi
s³u¿bami gospodarki wodnej i ochrony �rodowiska.

§41. 1. Wyznacza siê obszary potencjalnego zagro¿enia
powodziowego szczególnie zagro¿one powodzi¹, okre�lone na
rysunku planu.

2. Na obszarach potencjalnego zagro¿enia powodziowe-
go szczególnie zagro¿onych powodzi¹ ustala siê nastêpuj¹ce
zakazy i nakazy:

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia
z w³a�ciwymi s³u¿bami gospodarki wodnej i ochrony �rodowiska,

2) zakazuje siê lokalizacji cmentarzy, sk³adowisk odpa-
dów oraz innych obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami
(m. in. recyklingu, w tym organicznego, termicznego przekszta³-
cania odpadów i innych), stacji benzynowych, sk³adów materia-
³ów chemicznych oraz innych obiektów mog¹cych szkodliwie
oddzia³ywaæ na �rodowisko.

§42. 1. Wyznacza siê obszary potencjalnego zagro¿enia
powodziowego umiarkowanie zagro¿one powodzi¹, okre�lone
na rysunku planu.

2. Na obszarach potencjalnego zagro¿enia powodziowe-
go umiarkowanie zagro¿onych wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne zwi¹zane z funkcj¹ przemys³ow¹, magazynowo-sk³adow¹
oraz us³ugowo-wytwórcz¹ wymagaj¹ uzgodnienia z odpowied-
nimi s³u¿bami gospodarki wodnej i ochrony �rodowiska.

§43. 1. Obszary bezpo�redniego i potencjalnego zagro¿e-
nia powodziowego s¹ obszarami nara¿onymi na niebezpieczeñ-
stwo powodzi.

2. Wszelkie zagospodarowanie na obszarach bezpo�red-
niego i potencjalnego zagro¿enia musi byæ zgodne z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczególnymi z tym zakresie.

§44. 1. Wyznacza siê wa³y przeciwpowodziowe okre�lone
na rysunku planu.

2. Przebiegi wa³ów przeciwpowodziowych okre�lone na
rysunku planu mog¹ zostaæ zmienione lub uzupe³nione zgod-
nie z wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej.

3. Ustala siê 50 metrow¹ strefê ochrony istniej¹cych i pro-
jektowanych wa³ów przeciwpowodziowych. Wszelkie zagospo-
darowanie w granicach strefy ochronnej istniej¹cych i projekto-
wanych wa³ów przeciwpowodziowych musi byæ zgodne z obo-
wi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

§45. 1. Wyznacza siê posterunki wodowskazowe okre-
�lone na rysunku planu.

2. Lokalizacja posterunków wodowskazowych okre�lo-
na na rysunku planu mo¿e zostaæ zmieniona lub uzupe³niona
zgodnie z wymaganiami.

Rozdzia³ 7
Ogólne zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej

§46. Wszystkie obiekty obs³ugi technicznej miasta, a w
szczególno�ci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, cie-
p³ownicze, gazownicze w tym obiekty lokalizowane na terenach
funkcjonalnych nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami do-
tycz¹cymi rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej sporz¹-
dzonymi przez Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

§47. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ w miarê
mo¿liwo�ci prowadzone przez tereny przeznaczone na cele pu-
bliczne, w szczególno�ci przez tereny dróg publicznych.

Rozdzia³ 8
Ogólne zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki

budowlane

§48. Na terenie objêtym ustaleniami planu zabrania siê
wykonywania jakichkolwiek podzia³ów dzia³ek budowlanych za
wyj¹tkiem zgodnych z ustaleniami planu, przepisami szczegól-
nymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§49. Dzia³ki lub zespo³y dzia³ek budowlanych których kszta³t,
wielko�æ, struktura w³asno�ciowa, dostêpno�æ do dróg publicz-
nych i infrastruktury, ukszta³towanie i pokrycie utrudnia ich wyko-
rzystanie i zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu, po-
winny byæ scalone i wtórnie podzielone.

§50. Podzia³ poszczególnych terenów funkcjonalnych na
dzia³ki budowlane musi uwzglêdniaæ potrzebê wydzielenia nie-
zbêdnych terenów dla realizacji obiektów obrony cywilnej, ra-
townictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiektów obs³ugi technicz-
nej miasta, obiektów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych oraz dróg
publicznych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych, placów
publicznych, zieleni miejskiej, ci¹gów pieszych, �cie¿ek rowero-
wych, a tak¿e innych niezbêdnych obiektów przeznaczonych na
cele publiczne.

Rozdzia³ 9
Ustalenia dotycz¹ce jednostek strukturalnych

§51. W granicach jednostki planistycznej Rogi oznaczo-
nej symbolem jednostki A, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej oraz produkcja rolna,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za
wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, budowli przeciwpo-
wodziowych oraz transportu drogowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych szczegól-
nie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany,

4) nale¿y ograniczaæ rozwój us³ug do niezbêdnych obiek-
tów z zakresu us³ug publicznych i zaspokojenia potrzeb lokal-
nych,

5) nale¿y rozwijaæ funkcje sportu i rekreacji o zasiêgu po-
nadlokalnym, wykorzystuj¹c istniej¹ce walory terenowe,

6) wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z warun-
kami ochrony przeciwpowodziowej i umo¿liwiaæ jej prawid³owe
wykonywanie.

§52. W granicach jednostki planistycznej Ko�le oznaczo-
nej symbolem jednostki B, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki s¹ us³ugi, w tym us³ugi
publiczne o zasiêgu lokalnym i ponadlokalnym oraz mieszkal-
nictwo w zabudowie wielorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za wyj¹t-
kiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, budowli przeciwpowo-
dziowych oraz transportu drogowego, kolejowego i wodnego,
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3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych i innych przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

4) nale¿y d¹¿yæ do wykszta³cenia struktury funkcjonalno-
przestrzennej odpowiedniej dla centrum miejskiego o zasiêgu
lokalnym i ponadlokalnym, w szczególno�ci dotyczy to:

a) nasycenia terenu w obiekty us³ugowe o odpowiedniej
ró¿norodno�ci i jako�ci,

b) zapewnienia w³a�ciwej ilo�ci i jako�ci przestrzeni pu-
blicznych, wyra¿onych ulicami, placami i zieleni¹ miejsk¹ oraz
ci¹gami pieszymi i �cie¿kami rowerowymi,

c) prawid³owego kszta³towania zabudowy,
5) wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z warun-

kami ochrony przeciwpowodziowej i umo¿liwiaæ jej prawid³owe
wykonywanie.

§53. W granicach jednostki planistycznej K³odnica Las
oznaczonej symbolem jednostki C, nale¿y przestrzegaæ nastê-
puj¹cych ustaleñ:

1) podstawowym zagospodarowaniem jednostki s¹ lasy,
2) wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z warun-

kami ochrony przeciwpowodziowej i umo¿liwiaæ jej prawid³owe
wykonywanie,

3) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko oraz
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymaga-
ny za wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, ochrony
przeciwpowodziowej oraz transportu drogowego, kolejowego i
wodnego.

§54. 1. W granicach jednostki planistycznej K³odnica ozna-
czonej symbolem jednostki D, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹-
cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki s¹ us³ugi w tym us³ugi
publiczne o zasiêgu lokalnym i ponadlokalnym,  oraz mieszkal-
nictwo w zabudowie wielorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za wy-
j¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, budowli przeciwpo-
wodziowych oraz transportu drogowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych i innych
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

4) nale¿y d¹¿yæ do wykszta³cenia struktury funkcjonalno-
przestrzennej odpowiedniej dla centrum miejskiego o zasiêgu
lokalnym i ponadlokalnym, w szczególno�ci dotyczy to:

a) nasycenia terenu w obiekty us³ugowe o odpowiedniej
ró¿norodno�ci i jako�ci,

b) zapewnienia w³a�ciwej ilo�ci i jako�ci przestrzeni pu-
blicznych wyra¿onych ulicami, placami i zieleni¹ miejsk¹ oraz
ci¹gami pieszymi i �cie¿kami rowerowymi,

c) prawid³owego kszta³towania zabudowy,
5) wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z warun-

kami ochrony przeciwpowodziowej i umo¿liwiaæ jej prawid³owe
wykonywanie.

2. Wyznacza siê obszar zorganizowanej dzia³alno�ci in-
westycyjnej jednostki planistycznej D który stanowi¹:

1) Kana³ K³odnicki wraz z pasem zabudowy,
2) Port Rzeczny,
3) Fort Montalamberta.

3. Obszar zorganizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej jed-
nostki planistycznej D z uwagi na po³o¿enie, stan zagospodaro-

wania oraz mo¿liwo�ci rozwoju powinien w przysz³o�ci stano-
wiæ dominantê kompozycyjn¹ miasta o zasiêgu ponadmiejskim.
Zagospodarowanie tego obszaru powinno byæ prowadzone w
sposób szczególny poprzez koordynacjê procesu inwestycyjne-
go w zakresie rozwi¹zañ urbanistycznych, architektonicznych i
funkcjonalnych i zapewniaæ ich najwy¿sz¹ jako�æ.

4. W obszarze - obszar zorganizowanej dzia³alno�ci inwe-
stycyjnej jednostki planistycznej D, nale¿y d¹¿yæ do wykszta³ce-
nia jednorodnej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej w opar-
ciu o istniej¹ce i projektowane elementy , w szczególno�ci doty-
czy to:

1) Kana³u K³odnickiego - osi urbanistycznej wzd³u¿ której
nale¿y realizowaæ zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ oraz prze-
strzenie publiczne ze szczególnym uwzglêdnieniem placów, ci¹-
gów pieszych, �cie¿ek rowerowych, zieleni miejskiej,

2) Portu Rzecznego - przekszta³canego na Centrum Lo-
gistyczne,  rozumianego jako zespó³ wielofunkcyjny o wiod¹cej
funkcji biurowej, bankowej i administracyjnej,

3) Fortu Montalamberta- przekszta³conego na centrum
us³ug hotelowo-konferencyjnych oraz us³ug wypoczynku, sportu
i rekreacji wraz z zespo³em parkowym.

§55. 1. W granicach jednostki planistycznej Kêdzierzyn
Pogorzelec, oznaczonej symbolem jednostki E nale¿y przestrze-
gaæ nastêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie wielorodzinnej oraz us³ugi w tym us³ugi publiczne o
zasiêgu lokalnym,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za wy-
j¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, budowli przeciwpo-
wodziowych oraz transportu drogowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych szczegól-
nie i innych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e
byæ wymagany,

4) wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z warun-
kami ochrony przeciwpowodziowej i umo¿liwiaæ jej prawid³owe
wykonywanie,

5) nale¿y ograniczaæ wp³yw pobliskich terenów przemy-
s³owych oraz uci¹¿liwo�ci transportowych na warunki ¿ycia
mieszkañców poprzez ochronê istniej¹cych terenów le�nych i
parkowych oraz wprowadzenie zieleni miejskiej w obszary tere-
nów mieszkaniowo-us³ugowych oraz wzd³u¿ dróg publicznych.

2. Wyznacza siê obszar zorganizowanej dzia³alno�ci in-
westycyjnej jednostki planistycznej E który stanowi¹ tereny us³ug
uci¹¿liwych z dopuszczeniem zespo³ów obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda¿nej powy¿ej 2000m2 po³o¿one w granicach
jednostki. Obszar ten z uwagi na po³o¿enie, oraz mo¿liwo�ci
rozwoju powinien w przysz³o�ci stanowiæ dominantê kompozy-
cyjn¹ miasta o zasiêgu lokalnym. Zagospodarowanie tego ob-
szaru powinno byæ prowadzone w sposób szczególny poprzez
koordynacjê procesu inwestycyjnego w zakresie rozwi¹zañ urba-
nistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych i zapewniaæ ich
najwy¿sz¹ jako�æ.

§56. W granicach jednostki planistycznej Kêdzierzyn �ród-
mie�cie, oznaczonej symbolem jednostki F, nale¿y przestrze-
gaæ nastêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki s¹ us³ugi w tym us³ugi
publiczne o zasiêgu lokalnym i ponadlokalnym oraz mieszkal-
nictwo w zabudowie wielorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia
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raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za wyj¹t-
kiem obiektów technicznej obs³ugi miasta oraz transportu dro-
gowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych i innych
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

4) nale¿y d¹¿yæ do wykszta³cenia struktury funkcjonalno-
przestrzennej, odpowiedniej dla centrum miejskiego o zasiêgu
lokalnym i ponadlokalnym, w szczególno�ci dotyczy to:

a) nasycenia terenu w obiekty us³ugowe o odpowiedniej
ró¿norodno�ci i jako�ci,

b) zapewnienia w³a�ciwej ilo�ci i jako�ci przestrzeni pu-
blicznych wyra¿onych ulicami, placami i zieleni¹ miejsk¹ oraz
ci¹gami pieszymi i �cie¿kami rowerowymi,

c) prawid³owego kszta³towania zabudowy,
5) nale¿y ograniczaæ wp³yw pobliskich terenów przemy-

s³owych oraz uci¹¿liwo�ci transportowych na warunki ¿ycia
mieszkañców poprzez ochronê istniej¹cych terenów le�nych i
parkowych oraz wprowadzenie zieleni miejskiej w obszary tere-
nów mieszkaniowo-us³ugowych oraz wzd³u¿ dróg publicznych.

§57. W granicach jednostki planistycznej Cisowa ozna-
czonej symbolem jednostki G, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹-
cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej z us³ugami,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za
wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta oraz transportu
drogowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ rozwój funkcji wytwórczych i innych
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

4) rozwój us³ug w tym us³ug publicznych na tym terenie,
powinien zapewniaæ zaspokojenie potrzeb lokalnych.

§58. W granicach jednostki planistycznej Ku�niczka ozna-
czonej symbolem jednostki H, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹-
cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko oraz
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymaga-
ny za wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta oraz trans-
portu drogowego, kolejowego i wodnego,

3) rozwój us³ug na tym terenie powinien byæ ograniczony
do zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnych.

§59. W granicach jednostki planistycznej Lenartowice
oznaczonej symbolem jednostki I, nale¿y przestrzegaæ nastê-
puj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko oraz
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymaga-
ny, za wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta oraz trans-
portu drogowego, kolejowego i wodnego,

3) rozwój us³ug na tym terenie powinien byæ ograniczony
do zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnych.

§60. W granicach jednostki planistycznej Blachownia Osie-
dle oznaczonej symbolem jednostki J, nale¿y przestrzegaæ na-
stêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki s¹ us³ugi, wytwórczo�æ
oraz mieszkalnictwo,

2) nale¿y rozwijaæ na tym terenie us³ugi o zasiêgu ponad-
lokalnym z wy³¹czeniem us³ug publicznych,

3) zabrania siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za wyj¹tkiem obiek-
tów technicznej obs³ugi miasta oraz transportu drogowego, ko-
lejowego i wodnego,

4) nale¿y ograniczaæ liczbê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

5) nale¿y ograniczaæ wp³yw pobliskich terenów przemy-
s³owych oraz uci¹¿liwo�ci transportowych na warunki ¿ycia
mieszkañców poprzez ochronê istniej¹cych terenów le�nych i
parkowych oraz wprowadzenie zieleni miejskiej w obszary tere-
nów mieszkaniowo-us³ugowych oraz wzd³u¿ dróg publicznych.

§61. W granicach jednostki planistycznej Blachownia Prze-
mys³owa oznaczonej symbolem jednostki K, nale¿y przestrze-
gaæ nastêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest przemys³,
2) zabrania siê lokalizowania na tym terenie zabudowy

mieszkaniowej poza wyj¹tkowymi przypadkami poprzedzonymi wy-
konaniem oceny wp³ywu lokalizacji na zdrowie jej mieszkañców,

3) nale¿y zmierzaæ do jak najbardziej intensywnego wyko-
rzystania terenów przemys³owych,

4) nale¿y ograniczaæ lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§62. W granicach jednostki planistycznej Azoty Osiedle
oznaczonej symbolem jednostki L, nale¿y przestrzegaæ nastê-
puj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo i
us³ugi,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko za
wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta oraz transportu
drogowego, kolejowego i wodnego,

3) nale¿y ograniczaæ lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,

4) nale¿y ograniczaæ wp³yw pobliskich terenów przemy-
s³owych oraz uci¹¿liwo�ci transportowych na warunki ¿ycia
mieszkañców poprzez ochronê istniej¹cych terenów le�nych i
parkowych oraz wprowadzenie zieleni miejskiej w obszary tere-
nów mieszkaniowo-us³ugowych oraz wzd³u¿ dróg publicznych.

§63. W granicach jednostki planistycznej Azoty Przemy-
s³owe, oznaczonej symbolem jednostki £, nale¿y przestrzegaæ
nastêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest przemys³,
2) nale¿y zmierzaæ do jak najbardziej intensywnego wyko-

rzystania terenów przemys³owych,
3) nale¿y ograniczaæ lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych

znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko
oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,
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4) nale¿y ograniczaæ wp³yw pobliskich terenów przemys³o-
wych oraz uci¹¿liwo�ci transportowych na warunki ¿ycia miesz-
kañców poprzez ochronê istniej¹cych terenów le�nych i parko-
wych oraz wprowadzenie zieleni miejskiej w obszary terenów
mieszkaniowo - us³ugowych oraz wzd³u¿ dróg publicznych.

§64. W granicach jednostki planistycznej Miejsce K³odnic-
kie, oznaczonej symbolem jednostki M, nale¿y przestrzegaæ na-
stêpuj¹cych ustaleñ:

1) podstawow¹ funkcj¹ jednostki jest mieszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej,

2) zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko oraz przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem obiektów technicznej obs³ugi miasta, inwestycji w prze-
my�le wydobywczym oraz transportu drogowego, kolejowego i
wodnego,

3) tereny zabudowy jednorodzinnej z us³ugami mog¹ mieæ
charakter ponadlokalny o ograniczonym zakresie,

4) rozwój us³ug na tym terenie powinien byæ ograniczony
do zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnych.

DZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 10
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów ob-

s³ugi technicznej miasta oznaczonych symbolami przeznacze-
nia IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-7, IT-8

§65. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia:
IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-7, IT-8, zakazuje siê wprowadza-
nia wszelkich urz¹dzeñ, budowli i budynków, a tak¿e innej zabu-
dowy i zagospodarowania nie zwi¹zanego z przeznaczeniem te-
renów za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji celów

publicznych.

§66. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia:
IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-7, IT-8, zakazuje siê tymczasowe-
go zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-7, IT-8, ustala siê:

1) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wie-
tlenie terenów, dzia³ek budowlanych, budowli i budynków i u¿yt-
kowanie sprzêtu elektrycznego, zgodnego z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania,

2) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody z sieci wodoci¹gowej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³u-
gi funkcji i sposobu zagospodarowania,

3) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odpro-
wadzenie �cieków do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarcza-
j¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

4) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla
prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

5) wszystkie tereny musz¹ byæ dostêpne z dróg publicz-
nych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych lub ci¹gów pie-
szo-jezdnych.

Rozdzia³ 11
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿li-
wych oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU

§68.  Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia MNU wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wy-
magaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziê-
cia na �rodowisko.

§69. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MNU wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany
za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§70. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNU
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych
funkcji:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z nie-
zbêdn¹ infrastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹,

3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu
oznaczonego symbolem MNU dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹, dla któ-
rej zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy musz¹
byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy wielorodzin-
nej i us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczonych symbolem przezna-
czenia MWU.

3. Dodatkowo na terenach oznaczonych symbolem MNU
granicz¹cych z terenami produkcji rolnej dopuszcza siê lokaliza-
cjê zabudowy siedliskowej i innej zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹.

§71. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MNU zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywa-
nia terenów do produkcji rolnej,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³a-
dowej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹-
zanych z funkcj¹ terenu: wytwórczej, warsztatowej, lub produk-
cyjnej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz,
paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu wyko-
nywania piwnic.

§72. Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia MNU  ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady dotycz¹ce
dostêpu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ do-
stêp do drogi wewnêtrznej, siêgacza dojazdowego lub ci¹gu
pieszo-jezdnego.
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§73. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) ustala siê ¿e dla mieszkalnictwa jednorodzinnego na-
le¿y zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal miesz-
kalny,

§74. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU ustala siê nastêpuj¹ce wielko�ci liczbowe, dotycz¹ce ka¿-
dej dzia³ki budowlanej:

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 1.00

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 12

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

2

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
40

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
50

§75. 1. Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia MNU ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi
w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków,

3) na dzia³kach budowlanych gdzie wody gruntowe s¹ w
wysokich stanach poni¿ej 1,5m w stosunku do powierzchni te-
renu, dopuszcza siê dla mieszkalnictwa i us³ug z wy³¹czeniem
us³ug wytwarzaj¹cych �cieki do czasu realizacji sieci kanaliza-

cyjnej odprowadzanie �cieków do zbiorników bezodp³ywowych
lokalizowanych w granicach dzia³ek budowlanych i wywóz do
punktu zlewnego przy oczyszczalni �cieków. Zbiorniki bêd¹ mia-
³y charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ule-
gn¹ likwidacji.

4. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ow-
nictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy nisko siarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

5. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpa-
dów:

1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿-
da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych
na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów organiczne prze-
znaczonych do kompostowania,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿li-
wiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³ugu-
j¹cych  kilka dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 12
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów za-

budowy wielorodzinnej niskiej i us³ug nieuci¹¿liwych ozna-
czonych symbolem przeznaczenia MWNU

§76. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wyma-
gaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na �rodowisko.

§77. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§78. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MWNU
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbêd-
n¹ infrastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem MWNU dopusz-
cza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z niezbêd-
n¹ infrastruktur¹, dla której zasady u¿ytkowania, zagospodaro-
wania i zabudowy musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów
zabudowy jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych
symbolem przeznaczenia MNU.

3. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 50% ka¿dego terenu
oznaczonego symbolem MWNU, dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
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dla której zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy
musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy wielo-
rodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem prze-
znaczenia MWU.

4. Dodatkowo na terenach oznaczonych symbolem MWNU
granicz¹cych z terenami produkcji rolnej, dopuszcza siê lokali-
zacjê zabudowy siedliskowej i innej zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹.

§79. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu wykony-
wania piwnic.

§80. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU w istniej¹cej zabudowie pierzejowej dopuszcza siê lo-
kalizacje zabudowy w granicy dzia³ki budowlanej, je�li nie spo-
woduje to utrudnienia w u¿ytkowaniu dzia³ki s¹siedniej.

§81. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU wydzielenie dzia³ki budowlanej dla budynku miesz-
kaniowego musi umo¿liwiaæ w³a�ciwe zagospodarowanie te-
renu. W szczególno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej, zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§82. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) budynek mieszkalny nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 8 lokali
mieszkalnych,

2) na przynajmniej 30% powierzchni u¿ytkowej parterów
zabudowy mieszkaniowej od strony dróg publicznych nale¿y lo-
kalizowaæ funkcje us³ugow¹.

§83. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady dotycz¹ce
dostêpu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ do-
stêp do drogi wewnêtrznej, siêgacza dojazdowego lub ci¹gu
pieszo-jezdnego.

§84. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych inwe-
stycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,

2) dla funkcji biurowych, us³ugowych nale¿y zapewniæ mi-
nimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytko-
wej lub 35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych,

3) ustala siê, ¿e dla mieszkalnictwa wielorodzinnego ni-
skiego nale¿y zapewniæ minimalnie 1 miejsce parkingowe na
1 lokal mieszkalny.

§85. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU ustala siê nastêpuj¹ce wielko�ci liczbowe dotycz¹ce
ka¿dej dzia³ki budowlanej:

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 2.50

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 16

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

3

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
30

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
60

§86. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³u-
gi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cie-
p³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWNU
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:

1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿-
da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych
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na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów organiczne prze-
znaczonych do kompostowania,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿li-
wiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³ugu-
j¹cych  kilka dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 13
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów za-

budowy wielorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych
symbolem przeznaczenia MWU i terenów zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych o szczególnej
koncentracji us³ug u¿yteczno�ci publicznej oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia MWU-1

§87. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1 wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiê-
wziêcia na �rodowisko.

§88. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymaga-
ny za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§89. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MWU
i MWU-1  przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpu-
j¹cych funkcji:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbêd-
n¹ infrastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem MWU i MWU-1
dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹, dla której zasady u¿ytkowania, zago-
spodarowania i zabudowy musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla
terenów zabudowy jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych ozna-
czonych symbolem przeznaczenia MNU.

3. Ustala siê, ¿e tereny oznaczone symbolem MWU-1 s¹
szczególnie predysponowane do lokalizowania us³ug u¿ytecz-
no�ci publicznej.

§90. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWU i MWU-1 zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej bez prawa zabudowy,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,5 m w stosunku do powierzchni terenu wykony-
wania piwnic.

§91. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1 w istniej¹cej zabudowie pierzejowej dopuszcza
siê lokalizacje zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej nieuci¹¿li-
wej w granicy dzia³ki budowlanej, je�li nie spowoduje to utrud-
nienia w u¿ytkowaniu dzia³ki s¹siedniej.

§92. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWU i MWU-1 wydzielenie dzia³ki budowlanej dla budynku
mieszkaniowego musi zapewniaæ umo¿liwiaæ w³a�ciwe zago-
spodarowanie terenu. W szczególno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej, zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§93. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) zabrania siê lokalizowania zabudowy gospodarczej,
2) zabudowa gara¿owa musi byæ realizowana jako zbior-

cza obs³uguj¹ca ca³y budynek lub zespó³ budynków,
3) na przynajmniej 40% powierzchni u¿ytkowej parterów

zabudowy mieszkaniowej od strony dróg publicznych nale¿y lo-
kalizowaæ funkcje us³ugow¹.

§94. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWU i MWU-1  ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady
dotycz¹ce dostêpu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ do-
stêp do drogi wewnêtrznej.

§95. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWU i MWU-1  ustala siê ogólne warunki zaspokojenia
potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych,

3) ustala siê, ¿e dla mieszkalnictwa wielorodzinnego nale¿y
zapewniæ minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

§96.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWU ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe, dotycz¹ce
ka¿dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 4.00

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 40

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

12

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
20

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
80
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2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU-1 ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe dotycz¹ce
ka¿dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 5.00

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 35

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

7

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
15

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
85

§97. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWU i MWU-1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w
zakresie w zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹-
ce obs³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹-
ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze �ród³a do-
starczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla prawid³owego
u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy nisko siarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWU i MWU-1  wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹-
ce odpadów:

1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿-
da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych
na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów organiczne prze-
znaczonych do kompostowania,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿li-
wiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³ugu-
j¹cych  kilka dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 14
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu po-

wierzchniowej eksploatacji oznaczonego symbolem przezna-
czenia PE

§98. Na terenie powierzchniowej eksploatacji oznaczo-
nym symbolem przeznaczenia PE wprowadza siê ca³kowity za-
kaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§99. Teren oznaczony symbolami przeznaczenia PE  prze-
znaczony jest do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z eksploatacj¹ powierzch-
niowych z³ó¿ minera³ów,

2) produkcja rolna wraz z zabudow¹,
3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

§100. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia PE zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
4) wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ, budowli i budyn-

ków a tak¿e innej zabudowy nie zwi¹zanej z przeznaczeniem
terenu.

§101. 1. Na terenie powierzchniowej eksploatacji ozna-
czonym symbolem przeznaczenia PE wysoko�æ zabudowy na
tym terenie nie mo¿e byæ wiêksza jak 12 m, a liczba kondygnacji
nie mo¿e przekroczyæ 2.

2. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia PE mo¿e
byæ zabudowany w maksymalnie 10% ca³kowitej powierzchni
terenu.

§102.  Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
PE dopuszcza siê po zakoñczeniu eksploatacji i przeprowadze-
niu niezbêdnej rekultywacji wprowadzenie us³ug sportu i rekre-
acji zgodnie z ustaleniami dla terenów oznaczonych symbolem
przeznaczenia US.

§103. 1. Na terenie powierzchniowej eksploatacji ozna-
czonym symbolem przeznaczenia PE, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie w zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie dzia³ki
budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu elektrycz-
nego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenie powierzchniowej eksploatacji, oznaczonym
symbolem przeznaczenia PE, wszystkie dzia³ki budowlane, bu-
dowle i budynki musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿-
liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospoda-
rowania.
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3. Na terenie powierzchniowej eksploatacji oznaczonym
symbolem przeznaczenia PE, dopuszcza siê do czasu realizacji
sieci wodoci¹gowej pobór wody ze studni wykonanych w grani-
cach dzia³ek budowlanych.

4. Na terenie powierzchniowej eksploatacji oznaczonym
symbolem przeznaczenia PE ,wprowadza siê nastêpuj¹ce usta-
lenia dotycz¹ce obs³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle powinny posiadaæ przy³¹-
cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sani-
tarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków,

3) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej
odprowadzanie �cieków do zbiorników bezodp³ywowych lokali-
zowanych w granicach dzia³ek budowlanych i wywóz do punktu
zlewnego przy oczyszczalni �cieków. Zbiorniki bêd¹ mia³y cha-
rakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegn¹ li-
kwidacji.

5. Na terenie powierzchniowej eksploatacji oznaczonym
symbolem przeznaczenia PE, wprowadza siê nastêpuj¹ce usta-
lenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ indywidualne �ró-
d³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla prawi-
d³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 15
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

przemys³owych oznaczonych symbolem przeznaczenia P

§104. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, wprowadza siê zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowi-
sko za wyj¹tkiem:

1) elektrowni i elektrociep³owni konwencjonalnych,
2) zak³adów chemicznych,
3) ruroci¹gów do przesy³u gazu, ropy naftowej, produktów

naftowych i substancji chemicznych,
4) inwestycji zwi¹zanych z termicznym przekszta³caniem

odpadów,
5) inwestycji zwi¹zanych z unieszkodliwianiem odpadów

poprzez sk³adowanie,
6) ujêæ wód podziemnych,
7) zbiorników do magazynowania wraz z urz¹dzeniami do

prze³adunku ropy naftowej, produktów chemicznych, produktów
naftowych i gazu,

8) linii, stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
9) oczyszczalni �cieków.

§105. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany.

§106. 1. Teren oznaczony symbolami przeznaczenia P
przeznaczony jest do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych
funkcji:

1) przemys³ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
2) us³ugi nieuci¹¿liwe i uci¹¿liwe wraz z niezbêdn¹ infra-

struktur¹,
3) bazy, sk³ady, magazyny,
4) obiekty techniczne,

5) stacje paliw,
6) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1,2,3,4,5 i innych przepisach planu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem P, w wyj¹tkowych
przypadkach uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowaniem
dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹.

§107. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków
do gruntu, lub do wód powierzchniowych i gruntowych.

§108. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dza-
nie i u¿ytkowanie terenów zgodne z ustaleniami planu, przepi-
sami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§109. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi za-
pewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno�ci
dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§110. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady dotycz¹ce dostê-
pu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ do-
stêp do drogi wewnêtrznej.

§111. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych, wytwórczych, przemys³owych
nale¿y zapewniæ minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2

powierzchni u¿ytkowej lub 35 miejsc parkingowych na ka¿dych
100 zatrudnionych.

§112. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia P ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe dotycz¹ce ka¿-
dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA W IELKO�Æ LICZBOW A

a b c

1 maksymalny w.i.z. 3.00

3 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(%  powierzchni dzia³ki)
5

4 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (%  powierzchni dzia³ki)
90

 §113.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia P, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
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elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ posia-
daæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w za-
kresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze ka-
nalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitarnych do
sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach.

4) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze �ród³a do-
starczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla prawid³owego
u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 16
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

produkcji rolnej oznaczonych symbolem przeznaczenia RP

§114. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP
wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§115. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia RP wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
3) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§116. Teren oznaczony symbolami przeznaczenia RP  prze-
znaczony jest do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) zagospodarowanie i zabudowa zwi¹zana z produkcj¹
roln¹,

2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.

§117. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia RP zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-

nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,5 m w stosunku do powierzchni terenu wykony-
wania piwnic.

§118. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia RP ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 9 m,

2) maksymalna ilo�æ kondygnacji nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 2,

3) dachy zabudowy o kubaturze wiêkszej ni¿ 400 m2 mu-
sz¹ byæ dwu lub wielospadowe o spadkach od 300 do 600,

4) powierzchnia zabudowy siedliska nie mo¿e byæ wiêk-
sza ni¿ 10% powierzchni dzia³ki rolnej,

5) minimalna dzia³ka rolna musi mieæ powierzchnie 1 ha,
6) na jednej dzia³ce rolnej mo¿na zrealizowaæ tylko jedno

siedlisko.

§119. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia RP ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie dzia³ki
budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu elektrycz-
nego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ posia-
daæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP
dopuszcza siê do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej pobór
wody ze studni wykonanych w granicach dzia³ek rolnych.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w za-
kresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle powinny posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitarnych do
sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków,

3) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej
odprowadzanie �cieków do zbiorników bezodp³ywowych lokalizo-
wanych w granicach dzia³ek budowlanych i wywóz do punktu zlew-
nego przy oczyszczalni �cieków. Zbiorniki bêd¹ mia³y charakter
tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegn¹ likwidacji.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ indywidualne �ró-
d³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla prawi-
d³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.
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Rozdzia³ 17
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów us³ug

nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia UN

§120. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wyma-
gaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na �rodowisko.

§121. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§122.  1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UN prze-
znaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) us³ugi nieuci¹¿liwe wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.
2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu

oznaczonego symbolem UN dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ dla któ-
rej zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy musz¹
byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy jednorodzinnej
i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU.

3. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu
oznaczonego symbolem UN, dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹, dla któ-
rej zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy musz¹
byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy wielorodzinnej
i us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczonych symbolem przeznaczenia
MWU.

§123. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej bez prawa zabudowy,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu wykony-
wania piwnic.

§124. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi za-
pewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno�ci
dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami pla-
nu,

2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§125. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej.

§126. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§127.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UN ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe dotycz¹ce
ka¿dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 4.00

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 20

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

4

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
15

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
80

§128. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UN ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie dzia³ki
budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu elektrycz-
nego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ posia-
daæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w za-
kresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

4) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,
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2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 18
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów sportu,

rekreacji i turystyki oznaczonych symbolem przeznaczenia US,
terenów sportu, rekreacji i turystyki z dopuszczeniem istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem przeznacze-
nia US-1, terenów sportu, rekreacji i turystyki z zakazem wprowa-
dzania zabudowy oznaczonych symbolem przeznaczenia US-2,
terenów sportu, rekreacji i turystyki z dopuszczeniem us³ug nie-
uci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia US-3

§129. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, US-1, US-2, US-3 wprowadza siê ca³kowity zakaz lokali-
zowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§130. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, US-1, US-2, US-3 wprowadza siê ca³kowity zakaz lokali-
zowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych,
3) inwestycji turystycznych i wypoczynkowych.

§131.  1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia US,
US-1, US-2, US-3  przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania
nastêpuj¹cych funkcji:

1) zabudowa i zagospodarowanie zwi¹zane ze sportem,
rekreacj¹, turystyk¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,

2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.

2. Na terenie oznaczonym symbolem US-1 dopuszcza siê
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infra-
struktur¹ dla której zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i
zabudowy musz¹ byæ zgodne z staleniami dla terenów zabudo-
wy wielorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia MWNU.

3. Na terenie oznaczonym symbolem US-3 dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe w tym otwarte targowisko miejskie wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹. Zasady u¿ytkowania, zagospodarowania us³ug nieuci¹¿-
liwych musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów us³ug nieuci¹¿li-
wych, oznaczonych symbolem przeznaczenia UN.

4. Na terenach oznaczonych symbolem US w wyj¹tkowych
przypadkach uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowaniem
lub potrzebami spo³ecznymi dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ za-
budowê mieszkaniow¹.

§132. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia US, US-1, US-2, US-3  zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) sk³adowania odpadów,
4) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu wykony-
wania piwnic.

2. Na terenie oznaczonym symbolem US-3 zabrania siê
wprowadzania zabudowy.

§133. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, US-1, US-2, US-3 wydzielenie dzia³ki budowlanej dla
zabudowy musi zapewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie tere-
nu. W szczególno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej, zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§134. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, US-1, US-2, US-3 ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ
dostêp do drogi publicznej.

§135. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, US-1, US-2, US-3 ustala siê ogólne warunki zaspokoje-
nia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§136. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia US, US-1, US-2 ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) przynajmniej 70% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,

2) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 12 m,
3) ilo�æ kondygnacji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2 pe³ne,
4) w.i.z nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0.4.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US-3
ustala siê, ¿e przynajmniej 70% terenu nale¿y pozostawiæ jako
teren biologicznie czynny,

§137.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia US, US-1, US-2, US-3 ustala siê nastêpuj¹ce zasady
obs³ugi w zakresie w zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie dzia³ki
budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu elektrycz-
nego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
istniej¹cych sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
US-1, US-2, US-3 wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i bu-
dynki musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce
pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
US-1, US-2, US-3 wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia doty-
cz¹ce obs³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:
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1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
US-1, US-2, US-3 wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia doty-
cz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 19
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

us³ug uci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia UU
oraz terenów us³ug uci¹¿liwych z dopuszczeniem zespo³ów
handlowych o powierzchni sprzeda¿nej powy¿ej 2000m2 ozna-
czonych symbolem przeznaczenia UU-1

§138. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1 wprowadza siê ca³kowity zakaz przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko.

§139. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1  wprowadza siê zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem:

1) uci¹¿liwych funkcji us³ugowych,
2) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
3) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§140. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UU
i UU-1 przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹-
cych funkcji:

1) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa uci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ infra-
struktur¹,

3) stacje paliw,
4) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1,2,3 i innych przepisach planu.

2. Ustala siê, ¿e na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia i numerem terenu UU-1 dopuszcza siê zespo³y obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.

§141.  Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UU i UU-1 zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

2) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
3) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic,

4) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci wytwórczej lub pro-
dukcyjnej.

§142. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1  wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy
musi zapewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szcze-
gólno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§143. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1  ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do
drogi publicznej.

§144. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1  ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§145. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UU i UU-1  ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe doty-
cz¹ce ka¿dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 4.00

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 20

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji
zabudowy

4

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
15

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
80

§146. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UU i UU-1  ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w za-
kresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UU
i UU-1  wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU i UU-1  wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ob-
s³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
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nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

4) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UU
i UU-1  wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cie-
p³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 20
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

us³ugowo-wytwórczych oznaczonych symbolem przeznacze-
nia UW, Centrum Logistycznego oznaczonego symbolem prze-
znaczenia UW-1

§147. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 wprowadza siê ca³kowity zakaz przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko.

§148. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, zgodnych z
funkcj¹ terenu.

§149. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UW,
UW-1 przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹-
cych funkcji:

1) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa uci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ infra-
struktur¹,

3) sk³ady, magazyny, bazy,
4) wytwórczo�æ,
5) stacje paliw,
6) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1,2,3,4,5 i innych przepisach planu.

2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu,
oznaczonego symbolem UW, UW-1 dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
dla której zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy
musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy jedno-
rodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem prze-
znaczenia MNU.

3. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu
oznaczonego symbolem UW, UW-1 dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
dla której zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy
musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy wielo-
rodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczonych symbolem prze-
znaczenia MWU.

4. Ustala siê, ¿e na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia i numerem terenu UW-1 lokalizuje siê Centrum Logi-
styczne.

§150.  Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

2) sk³adowania odpadów,
3) na terenach gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic,

4) odprowadzania �cieków wytwarzanych na terenie do
gruntu, lub do wód powierzchniowych i gruntowych.

§151. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi
zapewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno-
�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§152. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do
drogi publicznej lub drogi wewnêtrznej.

§153. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§154. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, UW-1 ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe doty-
cz¹ce ka¿dej dzia³ki budowlanej.

RODZAJ USTALENIA WIELKO�Æ LICZBOWA

a b c

1 maksymalny w.i.z. 2.50

2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 16

3 minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni dzia³ki)
10

4 maksymalna powierzchnia zabudowana na

dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
85

§155.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UW, UW-1   ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w
zakresie  elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,
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3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, UW-1  wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, UW-1 wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce
obs³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹-
cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sani-
tarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

4) �cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹
kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, UW-1 wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cie-
p³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indy-
widualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 21
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

cmentarzy oznaczonych symbolem przeznaczenia ZC, tere-
nów ogrodów dzia³kowych oznaczonych symbolem przezna-
czenia ZD, lasów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZL,
terenów zieleni nieurz¹dzonej oznaczonych symbolem prze-
znaczenia ZN oraz terenów zieleni parkowej oznaczonych
symbolem przeznaczenia ZP

§156. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia ZC, ZD, ZL, ZN, ZP wprowadza siê ca³kowity zakaz przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wyma-
gaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na �rodowisko.

§157. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia ZC, ZD, ZL, ZN, ZP wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizo-
wania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§158. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia ZC, ZD, ZL, ZN, ZP zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej lub le�nej,

2) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej
za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów, wytwórczo�ci i warsztatów
zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, oraz zabrania siê dystrybucji takich
towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

3) wszelkiej zabudowy mieszkaniowej za wyj¹tkiem miesz-
kañ s³u¿bowych na terenach lasów oznaczonych symbolem prze-
znaczenia ZL,

4) sk³adowania odpadów,
5) realizacji innych funkcji poza ustalonymi w planie.

§159. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZC
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania funkcji cmentarzy
komunalnych lub wyznaniowych.

§160.  1. Dla terenów oznaczonych symbolem przezna-
czenia ZC ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) teren powinien byæ dostêpny poprzez wej�cia od strony
terenów dróg publicznych,

2) teren powinien byæ w ca³o�ci ogrodzony na wysoko�æ
nie mniejsz¹ ni¿ 1,2 m,

3) teren powinien byæ o�wietlony.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZC
dopuszcza siê powiêkszenie terenu cmentarza poza linie roz-
graniczaj¹ce okre�lone na rysunku planu je�li bêdzie to zgodne z
przepisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§161. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZD
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania funkcji pracowni-
czych ogrodów dzia³kowych.

§162.  Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia ZD ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) teren powinien byæ dostêpny poprzez wej�cia od strony
terenów dróg publicznych i byæ wyposa¿ony w podstawowe urz¹-
dzenia ogrodu dzia³kowego: ogrodzenia, drogi, urz¹dzenia na-
wadniaj¹ce, sieæ elektryczn¹, sanitariaty oraz pomieszczenia
administracyjne, socjalne i gospodarcze przeznaczone do za-
spokajania potrzeb u¿ytkowników dzia³ek,

2) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 6 m,
3) ilo�æ kondygnacji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1 pe³na i 1

w poddaszu u¿ytkowym,
4) wszelka zabudowa nie mo¿e mieæ piwnic,
5) powierzchnie dzia³ek nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 500 m2.

§163. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZL sta-
nowi¹ tereny lasów i zwartych zadrzewieñ.

§164.  Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
ZL ustala, ¿e wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z
planami urz¹dzenia lasów lub uproszczonymi planami urz¹dze-
nia lasów.

§165. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZN sta-
nowi¹ w szczególno�ci tereny nieu¿ytków, ³¹k, zadrzewieñ.

§166.  Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia ZN zakazuje siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospo-
darowania poza obiektami s³u¿¹cymi gospodarce rolnej, le�nej,
wodnej, infrastruktury technicznej lub niezbêdnymi dla ochrony
przeciwpowodziowej,

§167. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZP sta-
nowi¹ zespo³y zieleni miejskiej wraz z niezbêdnymi urz¹dzenia-
mi i obiektami s³u¿¹cymi do wypoczynku i rekreacji.
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§168.  Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia ZP ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) teren powinien byæ dostêpny poprzez wej�cia od strony
terenów dróg publicznych,

2) przynajmniej 85% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,

3) dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych wyposa¿o-
nych w miejsca odpoczynku, obiektów ma³ej architektury, oraz
jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych obiektów us³ugo-
wych o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 35 m2  i wyso-
ko�ci do 5 m, przy czym jeden obiekt mo¿na zrealizowaæ na
ka¿de 1500 m2 terenu zieleni parkowej,

4) teren powinien byæ o�wietlony.

Rozdzia³ 22
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów ko-

munikacji wodnej oznaczonych symbolem przeznaczenia KH
oraz terenów komunikacji kolejowej oznaczonych symbolem
przeznaczenia KK

§169. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KH i KK, zakazuje siê wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ,
budowli i budynków, a tak¿e innej zabudowy i zagospodarowa-
nia nie zwi¹zanego z przeznaczeniem terenów za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§170. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KH i KK, zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§171. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KH i KK ustala siê:

1) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wie-
tlenie terenów, dzia³ek budowlanych, budowli i budynków i u¿yt-
kowanie sprzêtu elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania,

2) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody z sieci wodoci¹gowej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

3) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odpro-
wadzenie �cieków do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarcza-
j¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

4) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

5) wszystkie tereny musz¹ byæ dostêpne z dróg publicz-
nych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych lub ci¹gów pie-
szo-jezdnych.

Rozdzia³ 23
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

dróg publicznych oznaczonych symbolami terenów KGP, KG-
1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL

§172. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KGP, KG-1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL zakazuje siê wprowadzania
wszelkich urz¹dzeñ, budowli i budynków, a tak¿e innej zabudo-
wy nie zwi¹zanej z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem:

1) urz¹dzeñ pomocniczych,

2) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
3) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§173. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KGP, KG-1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL zakazuje siê tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹t-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rol-
nej lub le�nej.

§174. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KGP, KG-1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL ustala siê nastêpuj¹ce
warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny musz¹ byæ wyposa¿one w sieæ kanalizacji desz-
czowej,

2) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

3) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

4) przynajmniej 5% powierzchni terenu nale¿y pozostawiæ
jako teren biologicznie czynny.

§175. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia KGP ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) droga musi byæ wyposa¿ona w 2 jezdnie, po jednej na
ka¿dy kierunek ruchu,

2) ka¿da jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa
pasy ruchu,

3) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej ruchu przy�pieszonego powinny byæ re-
alizowane z drogi odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 6 m,

4) wzd³u¿ pasa drogowego nale¿y poprowadziæ �cie¿kê rowe-
row¹ z miejscami odpoczynku o szeroko�ci minimalnej 3 m,

5) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 40 m.

§176. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu  KG-1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) droga musi byæ wyposa¿ona w 2 jezdnie, po jednej na
ka¿dy kierunek ruchu,

2) ka¿da jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa
pasy ruchu,

3) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 6 m,

4) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku o
szeroko�ci minimalnej 3 m,

5) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 35 m.

§177. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu  KG-2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa pasy
ruchu po jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 5 m,

3) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku o
szeroko�ci minimalnej 2 m,

4) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 25 m.
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§178. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu KZ-1, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa pasy
ruchu po jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 5 m,

3) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku o
szeroko�ci minimalnej 2 m,

4) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 25 m.

§179. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu KZ-2, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) zjazdy do dzia³ek zabudowy nowo projektowanej wzd³u¿
drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi odbarczaj¹cej o
szeroko�ci minimalnej 5 m,

3) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku o
szeroko�ci minimalnej 2 m,

4) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 20 m.

§180. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia KL ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy za-
gospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) nale¿y d¹¿yæ do realizacji �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ pa-
sów drogowych,

3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 12 m.

Rozdzia³ 24
Zagospodarowanie terenów uzupe³niaj¹cych dróg pu-

blicznych klasy drogi lokalnej, dróg publicznych klasy drogi
dojazdowej, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych i ci¹-
gów pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowerowych
realizowanych na terenach funkcjonalnych

§181. Dla terenów dróg publicznych klasy drogi lokalnej,
realizowanych na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) nale¿y d¹¿yæ do realizacji �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ pa-
sów drogowych,

3) tereny powinny byæ wyposa¿one w sieæ kanalizacji desz-
czowej,

4) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

5) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

6) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 12 m.

§182. Dla terenów dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej, realizowanych na terenach funkcjonalnych ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania tere-
nu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 10 m.

§183. Dla terenów dróg wewnêtrznych realizowanych na
terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, za-
sady i standardy zagospodarowania terenu:

1) szeroko�æ jezdnia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4,5 m,
2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

dróg wewnêtrznych nowo projektowanych wynosi 8 m.

§184. Dla terenów siêgaczy dojazdowych realizowanych
na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) szeroko�æ jezdnia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4,5 m,
2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych siê-

gacza dojazdowego o d³ugo�ci:
a) do 50 m wynosi 6,0 m
b) od 51 m do 100 m wynosi 8,0 m,
c) powy¿ej 100 m wynosi 10,0 m,
4) siêgacze dojazdowe o d³ugo�ci powy¿ej 100 m musz¹

byæ zakoñczone placem manewrowym o powierzchni minimal-
nej 400 m2 i ukszta³towanym w sposób umo¿liwiaj¹cy w³a�ciwe
manewrowanie pojazdami technicznymi i ratownictwa,

5) siêgacze dojazdowe nie mog¹ byæ d³u¿sze jak 500 m.

§185. Dla terenów ci¹gów pieszo-jezdnych realizowanych
na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ pasa pieszo-jezdnego nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 5,0 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

ci¹gów pieszo-jezdnych nowo projektowanych wynosi 6 m.

§186. Dla terenów ci¹gów pieszych realizowanych na te-
renach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ chodnika nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 3,0 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

ci¹gów pieszych nowo projektowanych wynosi 4 m.

§187. Dla terenów �cie¿ek rowerowych realizowanych na
terenach funkcjonalnych ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasa-
dy i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ �cie¿ki rowerowej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 1,5 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

�cie¿ek rowerowych nowo projektowanych wynosi 3 m.

DZIA£ III
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LE-

�NYCH NA CELE NIEROLNE I NIELE�NE

§188. Przeznacza siê na cele nierolne ogó³em 13,9074 ha
gruntów rolnych na podstawie zgody Ministra �rodowiska z dnia
12 grudnia 2001r., znak: GZ.tr051/602-514/2001 w tym:
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klasa gruntów

rolnych

przeznaczonych na

cele nierolne

obrêb geodezyjny numery ewidencyjne

dzia³ek, które znajduj¹ siê

w granicach kompleksu

glebowego przeznaczonego

na cele nierolnicze

³¹czna

powierzchnia

zwartego

kompleksu

glebowego

przeznaczonego do

przeznaczenia na

cele nierolnicze

(ha)

symbol terenu

a b c d e

u¿ytki klasy III Ko�le 51; 52; 53/4;  61; 62; 2/1dr;

301/3

1.0077 A-MNU-1

u¿ytki klasy III Ko�le 1321/2-3; 1394/30;

1395/18; 1395/15-16,

1395/20; 1396/1; 1397;

1398/2;

1.5932 B-UW;

B-MNU

u¿ytki klasy II K³odnica, Ko�le 1147 2.1189 D-MWNU;

D-ZP

u¿ytki klasy III K³odnica, Ko�le 1145/3 0.0661 D-MWU;

D-ZP

u¿ytki klasy III K³odnica 1536/6; 1537-1539; 1541

dr; 1568;  2609/1-3; 2591;

2593/1; 2606-2608; 2589

6.0297 D-UN

u¿ytki klasy III K³odnica 1570/1; 1571/1-2; 2609/2 1.0055 D-MNU

u¿ytki klasy III K³odnica 1577 1.0695 D-MNU

u¿ytki klasy III Lenartowice �

Blachownia

94;  95;  96 0.5398 J-MNU

u¿ytki klasy III K³odnica 545; 543 0.2399 D-MWNU

u¿ytki klasy III K³odnica -

Kêdzierzyn

1618 0.2371 D-UW;

D-IT-6;

WP;

KL, IT
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§189. Przeznacza siê na cele nierolne ogó³em 26,0241  ha
gruntów rolnych na podstawie zgody Wojewody Opolskiego z
dnia 18 grudnia 2001r., znak: GGP.III.IP.7711/KK/1/2001w tym:

klasa gruntów

rolnych

przeznaczonych na

cele nierolne

obrêb geodezyjny Numery ewidencyjne

dzia³ek, które znajduj¹ siê
w granicach kompleksu

glebowego przeznaczonego

na cele nierolnicze

³¹czna
powierzchnia

zwartego

kompleksu

glebowego

przeznaczonego do

przeznaczenia na

cele nierolnicze

(ha)

Symbol terenu

a b c d e

u¿ytki klasy IV Ko�le 1321/3-7; 1395/16; 1395/20 0.3315 B-UW;

B-MNU

u¿ytki klasy IV K³odnica, Ko�le 1145/3 0.3632 D-ZP;

D-MWU

u¿ytki klasy IV K³odnica 1569; 1571/1-2; 1586-1588;

1591-1594;

1.4411 D-UN

u¿ytki klasy IV Lenartowice -

Blachownia

91; 94;  98 0.1892 J-MNU

u¿ytki klasy IV Ko�le 1089/1;, 1090 1.6754 B-UW;

KZ-2;

KG-1

u¿ytki klasy IV K³odnica Ko�le 1098/1-2; 2632/1-2; 2631

w;  2630

2.1071 D-ZP

u¿ytki klasy IV K³odnica Ko�le 1148/1-2; 1291; 2692/4 1.3058 D-MWNU

u¿ytki klasy IV K³odnica 542/1; 542/2; 543 - 545 2.6751 D-MWNU

u¿ytki klasy IV K³odnica 1562/1-2; 1563; 1565;

1567; 1573-1577; 1584;

1600-1609; 1618; 1622;

1564/2-3; 2611 dr; 1541 dr

7.9703 D-MNU;

D-IT-6;

WP

u¿ytki klasy IV K³odnica �
Kêdzierzyn

1529/2; 1579/3; 1579/1;

1581; 1623; 1624/8;

1626/2; 1627; 1634;

1635;1639/11; 1639/13-15;

1640- 1642; 1643/2;

1644/4; 1645/2; 1646/2;

1647/3-4; 1648; 1649;

1681dr;

6.9213 D-MNU;

D-IT-6;

D-UW

u¿ytki klasy IV K³odnica 2589; 2590; 2591 1.0441 D-UN

§190. Przeznacza siê na cele nierolne:
1) grunty rolne le¿¹ce na terenach oznaczonych symbola-

mi przeznaczenia: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-7, IT-8, MNU,
MNU-1, MWNU, MWU, MWU-1, PE, P, UN, US, US-1, US-2, US-3,
UU, UU-1, UW, UW-1, ZC, ZP, KGP, KG-1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL,
KK nie wymagaj¹ce zgody Ministra �rodowiska lub Wojewody
Opolskiego na przeznaczenie na cele nierolne,

2) grunty rolne przeznaczone na cele nierolne w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego, okre�lonych
w § 198.

§191. Grunty rolne nie wymienione w §188, 189, 190, po-
zostaj¹ w dotychczasowym przeznaczeniu.

§192. Przeznacza siê na cele niele�ne grunty le�ne prze-
znaczone na cele niele�ne w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego, okre�lonych w § 198.

§193. Grunty le�ne nie wymienione w §192, pozostaj¹ w
dotychczasowym przeznaczeniu.

DZIA£ IV
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§194. Wszystkie inwestycje na terenie objêtym ustalenia-
mi planu, które zosta³y zrealizowane, rozpoczête lub s¹ realizo-
wane, lecz s¹ niezgodne z jego ustaleniami, zostaj¹ uznane  za
przyjête z zakazem dalszego zagospodarowania, zabudowy lub
przeznaczenia niezgodnego z ustaleniami planu.
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§195. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego wszczêtych przed dniem wej�cia w ¿ycie planu, a nie za-
koñczonych decyzj¹ ostateczn¹, stosuje siê ustalenia planu.

§196. 1. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami
planu stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:

1) 5 % dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU, MWNU, MWU, MWU-1, za wyj¹tkiem terenów po³o¿onych
w jednostce planistycznej F, w której ustala siê stawkê 30%,

2) 10 % dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia P, UN, UU, UW, za wyj¹tkiem terenów po³o¿onych w jednost-
ce planistycznej J, w której ustala siê stawkê 30%,

3) 20 % dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia UU-1.

2. Dla pozosta³ych terenów funkcjonalnych lub terenów
komunikacji stawka s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci wynosi 0%.

§197. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania na ob-
szarach obowi¹zywania innych miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, oznaczonych na rysunku planu okre-
�laj¹:

1) zmiana planu ogólnego w czê�ci osiedla "Wschód",
uchwalona uchwa³¹ Nr LX/444/97 Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le
z dnia 28 listopada 1997 r.,

2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu o powierzchni 1,45 ha przy ulicy Wyspiañ-
skiego - K³odnica, uchwalona uchwa³¹ Nr XVI/188/99 Rady Mia-
sta Kêdzierzyn - Ko�le z dnia 30 wrze�nia 1999 r.,

3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w czê�ci terenu o powierzchni 3,2 ha przy
ulicy G³ubczyckiej, uchwalona uchwa³¹ Nr XXII/243/2000 Rady
Miasta Kêdzierzyn - Ko�le z dnia 27 stycznia 2000 r.,

4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w rejonie ulicy Wandy, uchwalona uchwa³¹
Nr XXXVI/428/2001 Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le z dnia
22 lutego 2001 r.,

5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta w rejonie ulicy Wyspiañskiego, uchwalona
uchwa³¹ Nr XLVI/559/2001 Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le z dnia
29 listopada 2001 r.,

6) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta w rejonie ulicy Pocztowej, uchwalona uchwa³¹
Nr XLVII/581/2001 Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le z dnia 20 grud-
nia 2001 r.,

7) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta w rejonie ulicy Synów Pu³ku, uchwalona
uchwa³¹ Nr XLIX/610/2002 Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le z
dnia 1 marca 2002 r. - które zachowuj¹ moc.

§198. 1. W granicach planu okre�lonych na rysunku pla-
nu, traci moc miejscowy plan ogólny miasta Kêdzierzyn - Ko�le
zatwierdzony uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady Narodowej  Nr X/52/85
z dnia 18 grudnia 1985r., utrzymany w mocy uchwa³¹ Rady Miasta
Kêdzierzyn - Ko�le Nr XI/58/90 z dnia 14 grudnia 1990r.

2. Trac¹ moc:
1) miejscowy planu szczegó³owy zagospodarowania prze-

strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego - ulica Piêkna - Astrów uchwalony, uchwa³¹ Nr V/47/94
Rady Miejskiej Kêdzierzyna - Ko�la z dnia 29 listopada 1994 r.,

2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Piêkna, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/51/94
Rady Miejskiej Kêdzierzyna - Ko�la z dnia 13 grudnia 1994 r.,

3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania prze-
strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego osiedla Ci-
sowa uchwalony uchwa³¹ Nr VI/51/94 Rady Miejskiej w Kêdzie-
rzynie - Ko�lu dnia 13 grudnia 1994r.,

4) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania tere-
nów budownictwa mieszkalnego osiedla Ko�le - Rogi, zatwier-
dzony uchwa³¹ Nr VI/52/94 Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�-
lu z dnia 13 grudnia 1994 r.

§199. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

§200. Uchwa³a podlega og³oszeniu przez obwieszcze-
nie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§201. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy  Rady
Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/98/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 22 maja 2003 r.

WYKAZ
OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w granicach administracyjnych miasta Kêdzierzyn-Ko�-
le objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego z wy³¹czeniem jednostki planistycznej S³awiêcice
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lp. numer rejestru

rodzaj

obiektu,

adres

miejsce

1. 160/57 Stare miasto Ko�le

2. 238/90 Planty miejskie Ko�le

3. 702/64 Baszta zamkowa Ko�le

4. 820/64 Ko�ció³ parafialny pw. �w.
Zygmunta

Ko�le

5. 825/64 Schron forteczny Ko�le

6. 826/64 Studnia forteczna Ko�le

7. 827/64 Fort rondel Ko�le

8. 828/64 Budynek forteczny Ko�le

9. 829/64 Zespó³ zamkowy Ko�le

10. 830/64 Lamus starego zamku Ko�le

11. 831/64 Przedzamcze ob. hurtownia Ko�le

12. 941/64 Mur obronny przy ul.

Kraszewskiego
Ko�le

13. 1200/66 Ko�ció³ barokowy pw. N.M. Panny Ko�le

14. 1200/66 Klasztor obok ko�cio³a pw. N.M.
Panny

Ko�le

15. 1612/66 Dom ul. Rynek 1 Ko�le

16. 1617/66 Fortyfikacje ziemno-murowane

twierdzy Ko�le (obwa³owania i fosy)
Ko�le

17. 1997/73 Dom u. Rynek 2 Ko�le

18. 2073/82 Zespó³ wodoci¹gów miejskich ul.
Filtrowa 14 (wie¿a ci�nieñ, budynek

pompowni, budynek biurowy)

Ko�le

19. 2110/85 Dom ul. Targowa 13/15 Ko�le

20. 2110/85 Dom ul. Targowa 17/21 Ko�le

21. 2110/85 Dom ul. Targowa 23/27 Ko�le

22. 2293/91 Dom. ul. £ukasiewicza 9 Ko�le

23. 2305/92 Dom ul. Chrobrego 20 Ko�le

24. 2307/92 Dom ul. Piramowicza 17 Ko�le

25. 2308/92 Wie¿a wodoci¹gowa Ko�le-Port

26. 2342/92 Dom ul. Rynek 4 Ko�le

27. 2343/94 Dom ul. Sybiraków 2 Ko�le

28. 2344/94 Dom ul. Sybiraków 4 Ko�le

29. 2350/95 Dom ul. Marii Sk³odowskiej Ko�le

30. 2354/96 Dom ul. ¯eromskiego 9 Ko�le
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31 2355/96 Dom ul. Piastowska 17 Ko�le

32 2356/96 Magazyn d. prochownia ul.

Garncarska 1
Ko�le

33 2365/97 Dom ul. Piastowska 3 Ko�le

34 2366/97 Dom ul. Piastowska 5 Ko�le

35 2367/97 Dom ul. Piastowska 7 Ko�le

36 2368/97 Dom ul. Piastowska 33 Ko�le

37 2380/98 Areszt Ko�le

38 151/87 Mogi³a zbiorowa ¿o³nierzy I Armii
Wojska Polskiego ul. Cmentarna

Ko�le

39 152/87 Mogi³a zbiorowa ¿o³nierzy
uczestników kampanii wrze�niowej

ul. Cmentarna

Ko�le

40 147/86 Cmentarz wojenny Armii

Radzieckiej Al. Jana Paw³a II
Kêdzierzyn

41 2303/85 Wodoci¹gowa wie¿a ci�nieñ PKP nr
1, ul. Towarowa

Kêdzierzyn

42 2304/92 Wodoci¹gowa wie¿a ci�nieñ PKP nr
2, ul. Towarowa

Kêdzierzyn

43 2309/92 Wodoci¹gowa wie¿a ci�nieñ PKP nr
3, ul. Towarowa

Kêdzierzyn

44 2310/92 Wodoci¹gowa wie¿a ci�nieñ PKP nr
4, ul. Towarowa

Kêdzierzyn

45 2351/95 Dom ul. Matejki 10-12 Kêdzierzyn

46 2369/97 Dom ul. Grunwaldzka 5 Kêdzierzyn

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/98/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 22 maja 2003 r.

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

w granicach administracyjnych miasta Kêdzierzyn-Ko�le objêtego miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego z wy³¹czeniem jednostki planistycznej S³awiêcice

numer

stanowiska w

miejscowo�ci

obszar AZP funkcja okres uwagi

1 96-39 �lad osadnictwa kultura ³u¿ycka
2 96-39 �lad osadnictwa �redniowiecze XIV-XVw.
3 96-39 osada pradzieje, �redniowiecze

XIVw.

4 96-39 osada �redniowiecze XIV-XVw.
5 96-39 osada epoka kamienna, kultura

³uzycka, �redniowiecze
6 96-39 osada �redniowiecze XIV-XVw.
7 96-39 �lad osadnictwa wczesne �redniowiecze IX-

Xw..

8 96-39 osada kultura celtycka, pradzieje,

�redniowiecze
9 96-39 osada kultura przeworska, wp³ywy

rzymskie, �redniowiecze
10 96-39 osada �redniowiecze
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11 96-39 osada �redniowiecze

12 96-39 osada pradzieje, �redniowiecze

13 96-39 osada kultura ³u¿ycka, pradzieje,

�redniowiecze

14 96-39 osada pradzieje, �redniowiecze

15 96-39 osada pradzieje, �redniowiecze

16 96-39 osada epoka kamienna, kultura

³u¿ycka, wczesne

�redniowiecze

17 97-39 osada �redniowiecze

18 97-39 osada �redniowiecze

19 97-39 osada �redniowiecze

20 96-39 osada �redniowiecze XII-XIIIw.

21 96-39 �lad osadnictwa,

kopiec ziemny

kultura ³u¿ycka

22 96-39 �lad osadnictwa �redniowiecze X-XIIw. brak lokalizacji

23 96-39 neolit � toporek kamienny brak lokalizacji

24 96-39 grodzisko nieokre�lony

25 96-39 osada kultura ³u¿ycka, neolit brak lokalizacji

26 96-39 osada kultura ³u¿ycka, neolit,

wczesne �redniowiecze

brak lokalizacji

27 96-39 grodzisko IX-XIIIw.

28 96-39 �lad osadnictwa pradzieje (czó³no dreniane)

29 96-39 �lad osadnictwa OWR (okres wp³ywów

rzymskich, denary)

30 96-39 �lad osadnictwa OWR � naczynie brak lokalizacji

31 96-39 �lad osadnictwa X-XIIw. (naczynie) brak lokalizacji

32 96-39 osada, skarb kultura celtycka, neolit

(siekierka, m³ot, monety)

brak lokalizacji

33 96-39 osada �redniowiecze (fragment

podkowy)

brak lokalizacji

34 96-39 cmentarzysko kultura przeworska IIIw.n.e. brak lokalizacji

35 96-39 nawarstwienia

kulturowe

�redniowiecze

36 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek kamienny)

37 96-39 osada neolit (toporek kamienny) brak lokalizacji

38 96-39 �lad osadnictwa pradzieje (przê�lik) brak lokalizacji

39 96-39 �lad osadnictwa OWR brak lokalizacji

40 96-39 �lad osadnictwa epoka br¹zu brak lokalizacji

41 96-39 �lad osadnictwa neolit brak lokalizacji

42 96-39 skarb XII-XVw. 1366 sztuk monet

43 96-39 wie¿a mieszkalna OWR XII-XVw.

44 96-39 osada VII-XIIIw. brak lokalizacji

45 96-39 �lad osadnictwa nieokre�lony brak lokalizacji

46 96-39 p. osadniczy przemys³ tardeonarski epoka

br¹zu

brak lokalizacji

47 96-39 �lad osadnictwa XIw. brak lokalizacji

48 96-39 �lad osadnictwa XIIIw. brak lokalizacji

49 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek) brak lokalizacji

50 96-39 �lad osadnictwa neolit (konstrukcja drewniana) brak lokalizacji
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51 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek) brak lokalizacji

52 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek) brak lokalizacji

53 96-39 �lad osadnictwa epoka kamienna

54 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek)

55 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek)

56 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek)

57 96-39 �lad osadnictwa neolit (toporek) brak lokalizacji

58 95-40 osada kultura ³u¿ycka brak lokalizacji

59 95-40 osada kultura ³u¿ycka brak lokalizacji

60 95-40 punkt osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

61 95-40 �lad osadnictwa pradzieje, XIV-XVw.

62 95-40 �lad osadniczy pradzieje, XIV-XVw.

63 95-40 punkt osadniczy paleolit mezolit, wczesne

�redniowiecze, �redniowiecze

brak lokalizacji

64 95-40 punkt osadniczy brak lokalizacji

65 96-40 �lad osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

66 96-40 �lad osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

67 96-40 �lad osadniczy epoka br¹zu brak lokalizacji

68 96-40 �lad osadniczy epoka br¹zu brak lokalizacji

69 96-40 cmentarzysko brak lokalizacji

70 96-40 cmentarzysko ³u¿ycka brak lokalizacji

71 96-40 punkt osadniczy brak lokalizacji

72 96-40 punkt osadniczy pó�ne �redniowiecze

73 96-40 punkt osadniczy pradzieje brak lokalizacji

74 96-40 �lad osadniczy brak lokalizacji

75 96-40 �lad osadniczy epoka kamienna brak lokalizacji

76 96-40 �lad osadniczy neolit brak lokalizacji

77 96-40 �lad osadniczy okres lateñski brak lokalizacji

78 96-40 �lad osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

79 96-40 �lad osadniczy epoka kamienna/�redniowiecze brak lokalizacji

80 96-40 �lad osadniczy okres wp³ywów rzymskich B2-

C1

brak lokalizacji

81 96-40 �lad osadniczy neolit brak lokalizacji

82 96-40 punkt osadniczy okres pó�nolateñski brak lokalizacji

83 96-40 punkt osadniczy okres wp³ywów rzymskich brak lokalizacji

84 96-40 punkt osadniczy pradzieje/�redniowiecze brak lokalizacji

85 96-40 punkt osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

86 96-40 �lad osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji

87 96-40 �lad osadniczy �redniowiecze brak lokalizacji
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr IX/98/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 22 maja 2003 r.

WYKAZ
OBIEKTÓW BÊD¥CYCH W EWIDENCJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA  ZABYTKÓW

w granicach administracyjnych miasta Kêdzierzyn-Ko�le objêtego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego z wy³¹czeniem jednostki planistycznej S³awiêcice

Lp. adres
rodzaj

obiektu
miejsce

1. ul.Przyja�ni 10 kapliczka Blachownia �l¹ska
2. ul.Przyja�ni 50 kapliczka

3. ul.Przyja�ni 28 dom mieszkalny

4. ul.Przyja�ni 30 dom mieszkalny

5. ul.Przyja�ni 32 dom mieszkalny

6. ul.Przyja�ni 34 dom mieszkalny

7. ul.Przyja�ni 36 dom mieszkalny

8. ul.Przyja�ni 38 dom mieszkalny

9. ul.Przyja�ni 40 dom mieszkalny

10. ko�ció³ pw. �w.
Franciszka

Cisowa

11. kapliczka cmentarna

12. szko³a podstawowa
13. ul. Fredry 1 dawna gospoda

14. ul. Fredry 39 dom

15. ul. Fredry 55 dom

16. ul. Fredry 67 dom

17. ul. Dolna 2 dom

18. ul. Radosna 21 dom

19. ul. Damrota 1 dom Kêdzierzyn
20. ul. Damrota 3 dom

21. ul. Damrota 6 dom

22. ul. D¹browskiego 2 dom mieszkalny

23. ul. D¹browskiego 3 dom mieszkalny

24. ul. Dworcowa 1 dom

25. ul. Dworcowa 3 dom

26. ul. Dworcowa 5 dom

27. ul. Dworcowa 7 dom

28. ul. Dworcowa 9 dom

29. ul. Dworcowa 11 dom

30. ul. Gajowa 1 dom

31. ul. Gajowa 21 dom

32. ul. Gajowa 28 dom

33. ul. Grunwaldzka ko�ció³ ewangelicki
34. ul. Gliwicka 3 dom mieszkalny

35. ul. Gliwicka 13 dom mieszkalny

36. ul. Gliwicka 19 dom mieszkalny

37. ul. Grunwaldzka 2 dom mieszkalny

38. ul. Grunwaldzka 6 dom

39. ul. Grunwaldzka 8 dom mieszkalny

40. ul. Grunwaldzka 11 dom mieszkalny

41. ul. Grunwaldzka 16 dom mieszkalny

42. ul. Grunwaldzka 23 dom mieszkalny

43. ul. Grunwaldzka 27 dom mieszkalny

44. ul. Grunwaldzka 29 dom mieszkalny

45. ul. Grunwaldzka 31 dom mieszkalny

46. ul. Grunwaldzka 35 dom mieszkalny

47. ul. Grunwaldzka 36 dom mieszkalny

48. ul. Grunwaldzka 40 dom mieszkalny

49. ul. Grunwaldzka 43 dom mieszkalny

50. ul. Grunwaldzka 45 dom mieszkalny



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 50                       Poz.1038

- 4680 -

51. ul. Grunwaldzka 47 dom mieszkalny

52. ul. Grunwaldzka 51 dom mieszkalny

53. ul. Judyma 3 dom mieszkalny

54. ul. Judyma 7 dom mieszkalny

55. ul. Judyma ko�ció³ pw. �w. Miko³aja

56. ul. Ko�ciuszki 38/42 Szko³a Muzyczna

57. ul. Kozielska 1 dom mieszkalny

58. ul. Kozielska 3 dom mieszkalny

59. ul. Kozielska 51/55 dom mieszkalny

60. ul. Kozielska 52 dom mieszkalny

61. ul. Kozielska 58 dom mieszkalny

62. ul. Kozielska 59 dom mieszkalny

63. ul. Kozielska 65 dom mieszkalny

64. ul. Kozielska 66 dom mieszkalny

65. ul. Kozielska 69 dom mieszkalny

66. ul. Kozielska 71 dom mieszkalny

67. ul. Kozielska 72 dom mieszkalny

68. ul. Kozielska 76 dom mieszkalny

69. ul. Kozielska 83 dom mieszkalny

70. ul. Kozielska 85 dom mieszkalny

71. ul. Kozielska 89 dom mieszkalny

72. ul. Kozielska 105 dom mieszkalny

73. ul. Kozielska 119 dom mieszkalny

74. ul. Matejki 9 dom

75. ul. K. Miarki 9 dom mieszkalny

76. ul. K. Miarki 11 dom mieszkalny

77. ul. K. Miarki 16/18 dom mieszkalny

78. ul. K. Miarki 17/19 dom mieszkalny

79. ul. K. Miarki 22/24 dom mieszkalny

80. ul. K. Miarki 42 dom mieszkalny

81. ul. Moniuszki 7 dom mieszkalny

82. ul. Moniuszki 9/15 dom mieszkalny

83. ul. Moniuszki 12 dom mieszkalny

84. ul. Odrzañska 4 dom mieszkalny

85. ul. Odrzañska 6 dom mieszkalny

86. ul. Reja 6 dom mieszkalny

87. kapliczka �w. Antoniego Ku�niczka
88. wie¿a ci�nieñ I
89. wie¿a ci�nieñ II
90. ko�ció³ pw. Matki Boskiej

Bolesnej

K³odnica

91. ul. Wyspiañskiego kaplica

92. kaplica

93. ul. Dunikowskiego 4 dom mieszkalny

94. ul. Dunikowskiego 6 dom mieszkalny

95. ul. Dunikowskiego 6a dom mieszkalny

96. ul. Grzybowa 11 dom

97. ul. Grzybowa 11a dom

98. ul. Grzybowa 12 dom

99. ul. Grzybowa 20 dom

100. ul. Grzybowa 23 dom
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101 ul. Grzybowa 33 dom

102 ul. Grzybowa 49 dom

103 ul. Jasna 2 dom

104 ul. Jasna 3 dom

105 ul. Jasna 4 dom

106 ul. Jasna 11 dom

107 ul. K³odnicka 7 dom mieszkalny

108 ul. K³odnicka 11 dom

109 ul. K³odnicka 14 dom

110 ul. K³odnicka 38 dom

111 ul. K³odnicka 43 dom

112 ul. K³odnicka 69 dom

113 ul. K³odnicka 89 dom

114 ul. K³odnicka 90 dom

115 ul. K³osowa 20 dom

116 ul. Kowalska 2 dom mieszkalny

117 ul. Krasickiego 12 dom

118 ul. Krasickiego 16 dom

119 ul. Krasickiego 21 dom

120 ul. Krasickiego 33 dom

121 ul. Krasickiego 34 dom

122 ul. Szymanowskiego 27 dom

123 ul. Szymanowskiego 33 dom

124 ul. Szymanowskiego 35 dom

125 ul. Szymanowskiego 39 dom

126 ul. Szymanowskiego 41 dom

127 ul. Szymanowskiego 43 dom

128 ul. Szymanowskiego 45 dom

129 ul. Szymanowskiego 47 dom

130 ul. Wyspiañskiego 5 dom mieszkalny

131 ul. Wyspiañskiego 7 dom mieszkalny

132 ul. Wyspiañskiego 10 dom mieszkalny

133 ul. Wyspiañskiego 12 dom mieszkalny

134 ul. Wyspiañskiego 15 dom mieszkalny

135 ul. Wyspiañskiego 52 dom

136 ul. Czerwiñskiego ko�ció³ pw.
Wniebowziêcia NMP

Ko�le

137 mury obronne zamku

138 budynki gospodarcze

zamku

139 forty twierdzy Ko�le
140 fosy twierdzy Ko�le
141 reduty i forty twierdzy

Ko�le
142 dzia³obitnia twierdzy

Ko�le
143 podwale i magazyny

twierdzy Ko�le
144 basteja z budynkiem

zbudowanym na niej

145 zespó³ d. koszar � obecnie
stadnina koni

146 ul. �w. Anny 2 dom

147 ul. �w. Anny 4 dom

148 ul. �w. Anny 7 dom

149 ul. �w. Anny 8 dom

150 ul. �w. Anny 10 dom
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151 ul. �w. Anny 12 dom

152 ul. Balwirczaka 11 dom

153 ul. Czechowa 4 dom

154 ul. Czerwiñskiego 1 dom

155 ul. Czerwiñskiego 4 dom

156 ul. Czerwiñskiego 6 dom

157 ul. Czerwoñskiego 7 dom

158 ul. Che³moñskiego 1 dom

159 ul. Che³moñskiego 2 magazyn (Ko�le Port)
160 ul. Che³moñskiego 3 dom

161 ul. Che³moñskiego 4 dom

162 ul. Chrobrego 8 dom

163 ul. Chrobrego 10 dom

164 ul. Chrobrego 16 dom

165 ul. Chrobrego 28 dom

166 ul. Chrobrego 36 dom

167 ul. G³ubczycka 11 dom

168 ul. G³ubczycka 15 dom

169 ul. G³ubczycka 23 dom

170 ul. Konopnickiej 1 dom mieszkalny

171 ul. Konopnickiej 3 dom

172 ul. Konopnickiej 7 dom

173 ul. 24 Kwietnia 1a dom

174 ul. 24 Kwietnia 4 dom

175 ul. 24 Kwietnia 9/11 dom

176 ul. 24 Kwietnia 15 dom

177 ul. 24 Kwietnia 17 dom

178 ul. 24 Kwietnia 19 dom

179 ul. Limanowskiego 2 dom

180 ul. Limanowskiego 6 dom

181 ul. Limanowskiego 7 dom

182 ul. Limanowskiego 10 dom

183 ul. Limanowskiego 12 dom

184 ul. Limanowskiego 14 dom

185 ul. Lwowska 6 dom

186 ul. £ukasiewicza 3 budynek poczty

187 ul. £ukasiewicza 5 budynek PKO

188 ul. £ukasiewicza 13 dom mieszkalny

189 ul. £ukasiewicza 18 dom

190 ul. Marynarska 1 dom

191 ul. Marynarska 2 dom

192 ul. Marynarska 3 dom

193 ul. Marynarska 4 dom

194 ul. Marynarska 5 dom

195 ul. M³ynarska 1 dom

196 ul. M³ynarska 1a dom

197 ul. M³ynarska 3 dom

198 ul. M³ynarska 5 dom

199 ul. M³ynarska 7 dom

200 ul. M³ynarska 9 dom
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201 ul. Pamiêci Sybiraków 1 dom mieszkalny

202 ul. Pamiêci Sybiraków 3 dom

203 ul. Pamiêci Sybiraków 4 dom

204 ul. Pamiêci Sybiraków 5 dom

205 ul. Pamiêci Sybiraków 6 dom mieszkalny

206 ul. Pamiêci Sybiraków 7 dom

207 ul. Pamiêci Sybiraków 9 dom mieszkalny

208 ul. Pamiêci Sybiraków 13 dom

209 ul. Pamiêci Sybiraków 17 dom

210 ul. Pamiêci Sybiraków 20 dom mieszkalny

211 ul. Piastowska 1 dom

212 ul. Piastowska 2 dom

213 ul. Piastowska 4 dom

214 ul. Piastowska 6 dom

215 ul. Piastowska 8 dom

216 ul. Piastowska 9 dom

217 ul. Piastowska 10 przedszkole nr 13

218 ul. Piastowska 11 dom

219 ul. Piastowska 12 Liceum Medyczne

220 ul. Piastowska 15 dom

221 ul. Piastowska 19 dom mieszkalny

222 ul. Piastowska 20 Biblioteka Pedagogiczna

223 ul. Piastowska 21 dom mieszkalny

224 ul. Piastowska 23 dom mieszkalny

225 ul. Piastowska 24 dom mieszkalny

226 ul. Piastowska 25 dom mieszkalny

227 ul. Piastowska 26 dom mieszkalny

228 ul. Piastowska 32 dom mieszkalny

229 ul. Piastowska 35 dom mieszkalny

230 ul. Piastowska 36 dom mieszkalny

231 ul. Piastowska 37 dom mieszkalny

232 ul. Piastowska 39 dom mieszkalny

233 ul. Piastowska 44 dom mieszkalny

234 ul. Piastowska 45 dom mieszkalny

235 ul. Piastowska 47 dom mieszkalny

236 ul. Piastowska 49 dom mieszkalny

237 ul. Piramowicza 3 dom

238 ul. Piramowicza 4 dom

239 ul. Piramowicza 6 dom

240 ul. Piramowicza 12 dom

241 ul. Piramowicza 14 dom

242 ul. Piramowicza 32 Urz¹d Miasta
243 ul. Piramowicza 36 Liceum Ogólnokszta³c¹ce
244 ul. Planetorza 2 dom

245 ul. Planetorza 7 dom

246 ul. Pocztowa 2 budynek mieszkalny

247 ul. Pocztowa 4 dom

248 ul. Pocztowa 7 dom

249 ul. Pocztowa kiosk �Ruchu�

250 ul. Poniatowskiego 1/3 dom
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251 ul. Poniatowskiego 2 dom

252 ul. Poniatowskiego 4 dom

253 ul. Poniatowskiego 7 dom

254 ul. Poniatowskiego 10 dom

255 ul. Portowa 5 dom

256 ul. Portowa 16 budynek m ieszkalny

257 ul. Portowa 39 dom

258 ul. Portowa 41 dom

259 ul. Portowa 43 dom

260 ul. Portowa 45 dom

261 ul. Portowa budynki przem ys³owe
K ofama

262 ul. Raciborska 4 dom

263 ul. Raciborska 13 dom

264 ul. Rac ³awicka 6 dom

265 ul. Rac ³awicka 8 dom

266 ul. Rac ³awicka 12 dom

267 ul. Rac ³awicka 13 dom

268 ul. Rac ³awicka 14 dom

269 ul. Rac ³awicka 18 dom

270 R ynek 6 dom

271 R ynek 7 dom

272 R ynek 8 dom

273 R ynek 9 dom

274 R ynek 12 dom

275 ul. S¹dowa 2 dom

276 ul. S¹dowa 4 dom

277 ul. S¹dowa 5 dom

278 ul. S¹dowa 6 G mach S¹du
279 ul. Sienkiewicza 2 dom

280 ul. Sienkiewicza 3 dom

281 ul. Sienkiewicza 4 dom

282 ul. Sienkiewicza 6 dom

283 ul. Skarbowa 8 D om dziecka

284 ul. Skarbowa 12 dom

285 ul. Skarbowa 14 dom

286 ul. Sk ³odowskiej 1 budynek administracyjny

287 ul. Sk ³odowskiej 3 dom

288 ul. Sk ³odowskiej 4 dom

289 ul. Sk ³odowskiej 5 dom

290 ul. Sk ³odowskiej 7 dom

291 ul. Sk ³odowskiej 8 dom

292 ul. Sk ³odowskiej 11 dom

293 ul. T argowa 1/5 dom

294 ul. T argowa 2 dom

295 ul. T argowa 4 dom

296 ul. T argowa 6 dom

297 ul. T argowa 7/11 dom

298 ul. T argowa 10 ³a�nia
299 ul. T argowa 12 dom

300 ul. W yspa zespó ³ budynków
stadniny koni

301 ul. Zam kowa 1 dom

302 ul. Zapolskiej 1 dom

303 ul. Z ³o tnicza 2 dom

304 ul. Z ³o tnicza 5 dom

305 ul. Z ³o tnicza 6 dom

306 ul. Z ³o tnicza 8 dom

307 ul. Z ³o tnicza 10 dom

308 ul. Z ³o tnicza 12 dom

309 ul. ¯erom skiego 5 dom

310 ul. ¯erom skiego 7 dom

311 ul. ¯eglarska 5 dom

312 ul. ¯eglarska 6 dom

313 ul. N owowiejska 26 dom Lenartowice

314 kapliczka

315 kapliczka m aryjna M iejsce K ³odnickie
316 ul. G ³ówna 40 dom R ybarze

317 ul. G ³ówna 43 dom

318 ul. G ³ówna 85 dom

319 ul. G ³ówna 130 dom
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr ix/98/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le
z dnia 22 maja 2003 roku

A. Rejestr pomników przyrody o¿ywionej powo³anych uchwa³¹
Nr XVI/180/99 Rady Miejskiej w Kêdzierzynie Ko�lu z dnia 30 wrze�nia
1999 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosn¹cych na
terenie miasta Kêdzierzyna Ko�la

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IX/98/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 22 maja 2003 r.

WYKAZ
TERENÓW OCHRONY BEZPO�REDNIEJ STUDNI

w granicach administracyjnych miasta Kêdzierzyn-Ko�le, objêtego miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego z wy³¹czeniem jednostki planistycznej S³awiêcice

lp . nu m er stu dni m iejsce
w ym iary  terenu  ochrony

bezpo �redn iej

pow ierzchn ia  teren u

ochrony

bezpo �redn iej

1. N r Ia K êdzierzyn 20,10m x 20,60m F=414,0m²

2. N r Iia K êdzierzyn 12,00m x 15,20m F=182,0m²

3. N r IIIa K êdzierzyn 16,90m x 24,00m F=406,0m²

4. N r IV a K êdzierzyn 18,00m x 29,70m F=534,6m²

5. N r V a K êdzierzyn 24,20m x 16,70m F=404,0m²

6. N r V Ia K êdzierzyn 21,60m x 19,80m F=427,6m²

7. N r V IIa K êdzierzyn 30,00m x 23,00m F=690,0m²

8. N r V IIIa K êdzierzyn 15,10m x 15,30m F=231,0m²

9. N r 2 K ³odnica 100,0m x 22,0m x 20,0m x 25,0m F=2.700,0m²

10. N r 5 K ³odnica 100,0m x 22,0m x 20,0m x 25,0m F=2.700,0m²

11. N r 9 K o�le Port F=3.500,0m²

12. N r 10 K o�le Port 12,0m x 12,0m x 6 ,0m x 6 ,7m F=184,2

13. RS I D unikowskiego 38,8m x 52,4m x 2 ,6m x 12,75m F=530,0m²

14. RS II D unikowskiego 26,7m x 26,8m x 22 ,3m x 27,5m F=734,0m²

15. RS III D unikowskiego 24,55m x 22,35m F=548,7m²

16. RS IV D unikowskiego 15,00m x 18,00m F=270,0m²

 Lp N azwa gatunkowa W iek w

latach

O bwód/�r

ednica

Lokalizacja obiektu N r

ewid.

1 D ¹b szypu³kowy ok. 260 423/133 Planty w  K o�lu, na skrzy¿owaniu ul.

K onopnickiej z alej¹ parkow¹, 7  m  od

naro¿nika ceglanego magazynu, na skraju

skarpy drogi asfaltowej

25

2 Jesion pensylwañski ok. 160 300/95 K o�le, na niewielkiej skarpie 12 m  od ul.
K onopnickiej i ok.. 70 m  od B udowlanej

Spó ³dzielni P racy

26

3 D ¹b szypu³kowy ok. 280 464/146 K o�le, na posesji D om u Pomocy Spo³ecznej

dla D zieci, przy ul. £ukasiewicza 9

28

4 D ¹b szypu³kowy ok. 190 344/108 K o�le, ul. £ukasiewicza, na skarpie skweru

przy parkingu w  odleg ³o�ci ok. 120 m  od CPN -

u w  grupie trzech dêbów, najbli¿szy  od CPN

30

5 D ¹b szypu³kowy ok. 190 327/104 K o�le, ul. £ukasiewicza, na skarpie skweru

przy parkingu w  odleg ³o�ci ok. 120 m  od CPN -

u w  grupie trzech dêbów, drugi m ierz¹c od

CPN

31

6 D ¹b szypu³kowy ok. 200 366/115 K o�le, ul. £ukasiewicza, na skarpie skweru

przy parkingu w  odleg ³o�ci ok. 120 m  od CPN -

u w  grupie trzech dêbów, trzeci m ierz¹c od

CPN

32
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Na podstawie art.18, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz U. z 2001 r Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz 1806 ) - Rada Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala:

§ 1.  Statut Gminy Tarnów Opolski - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Traci moc uchwala Nr XXXII/19/2001 Rady Gminy w
Tarnowie Opolskim z dnia 31 sierpnia 2001 r . w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminy.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§ 4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/48/03

Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
 z dnia 28 kwietnia 2003r.

STATUT
GMINY TARNÓW OPOLSKI

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.  Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Tarnów Opolski,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

3)  organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy i
komisji Rady Gminy,

4)  tryb pracy Wójta Gminy Tarnów Opolski,
5)  zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady jej

komisji i Wójta oraz korzystania z  nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tarnów Opolski,
2)  Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Tarnowie

Opolskim,
3)  komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Tarnów

Opolski,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Tarnów

Opolski.

1039

 Uchwala Nr VII/48/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

  z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.1. Gmina Tarnów Opolski jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy z mocy ustawy o  samorz¹dzie gminnym stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje   zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim w woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar  82 km2.

2.   Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1:100 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do  Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze, których organizacjê,   za-
kres dzia³ania okre�laj¹ statuty uchwalone przez Radê.

4.  Wykaz so³ectw Gminy Tarnów Opolski :
- K¹ty Opolskie
- Kosorowice
- Miedziana
- Nak³o
- Przywory
- Raszowa
- Tarnów Opolski
- Walidrogi.

5. Wójt,  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5.  1. W celu wykonywania swych zadañ, Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Wójt, prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi

za³¹cznik nr 2.

§ 6.1.Herbem Gminy  jest znak trójpolny, którego wzór okre-
�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.

2. Flag¹ Gminy Tarnów Opolski jest prostok¹tny p³at tka-
niny o proporcjach boków  3 : 5, podzielony proporcjonalnie na
trzy równe pola o kszta³cie prostok¹tów. Górne pole jest koloru
niebieskiego, �rodkowe pole  - koloru czerwonego a dolne -
koloru ¿ó³tego.

3. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.
4. Szczegó³owe zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz

insygniów w³adz okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 7.   Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Tarnów
Opolski.

§ 8.1. Gmina podejmuje rozstrzygniêcia w g³osowaniu po-
wszechnym ( poprzez wybory i referendum ) lub za po�rednic-
twem swoich organów.

2.   Dzia³alno�æ organów Gminy jest jawna.
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Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 9.1.   O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej    granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy
Gminy,

b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ  naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2.   Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

§ 10.Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1, powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 11.1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2.  Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami wydzielonymi  do ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.

3. Rada mo¿e uchwaliæ  za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹cy wydatki jednostek  pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2,   obowi¹zane s¹ do przestrzega-
nia podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty ujê-
tej w uchwale okre�laj¹cej wydatki jednostki pomocniczej.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli   w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

§ 12.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w  statutach tych jednostek.

§ 13.1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cym jednostek po-
mocniczych.

2. Przewodnicz¹cy jednostek pomocniczych mog¹ zabie-
raæ g³os na sesjach, nie maj¹ jednak  prawa do udzia³u w g³o-
sowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 14. 1.  Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2.  Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15  radnych.

§ 15. 1.   Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta  w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt  i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, któ-
rej sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 16.1.  Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i
prowadzi jej obrady.

2.Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.  Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

a) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,

b) przygotowanie  porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji,
d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
4.  Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt. b, powinien

obejmowaæ sprawozdanie  Wójta,  poprzedniej kadencji o sta-
nie Gminy.

§ 17.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
a )  Rewizyjn¹,
b)  Spo³eczno - Gospodarcz¹, Gospodarki Finansowej,

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
c) Rolnictwa. Gospodarki Wodnej i Ochrony �rodowiska,
d) O�wiaty Kultury i Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych,

Rodziny i jej problemów.
2 Radny mo¿e byæ cz³onkiem 1 komisji sta³ej z wyj¹tkiem

cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

ne komisje do  wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i  zakres dzia³ania.

§ 18.Przewodnicz¹cy Rady a w przypadku jego nieobec-
no�ci Wiceprzewodnicz¹cy:

1)  zwo³uje sesje Rady,
2)  przewodniczy obradom,
3)  kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4)  zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5)  podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich   mandatu.

§ 19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego przed
up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wy-
boru na to stanowisko.

§ 20. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Tarnów Opolski.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 21. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach.

§ 22. Rada obraduje na sesjach, zwo³ywanych zgodnie z
planem pracy, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale oraz na
sesjach nie przewidzianych w planie pracy a zwo³ywanych w
zwyk³ym trybie.
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§ 23. 1.  Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady.

2.Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane w
planie, ale zwo³ane w trybie zwyk³ym.

2.  Przygotowanie sesji

§ 24. 1.  Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy  Rady.
2.  Przygotowanie sesji obejmuje:
a)  ustalenie porz¹dku obrad,
b)  ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) dostarczenie radnym materia³ów, w tym projektów

uchwa³, dotycz¹cych   poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3.  Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-

wa¿nienia - Wiceprzewodnicz¹cy.
4.  O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji zwyczajnej

powiadamia siê radnych najpó�niej  na 7 dni przed terminem
obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i   sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê na 14 dni przed sesj¹.

6. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu  powiadomieñ i nie obej-
muj¹ dnia odbywania sesji.

7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê   o odroczeniu sesji i wyzna-
czyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji   mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³o-
sowaniem nad  ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku
obrad.

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do  publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 25.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniê-
ciu opinii Wójta,  ustala listê osób  zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt lub jego zastêpca.

3. Przebieg sesji

§ 26.Wójt zobowi¹zany jest do udzielenia Radzie wszel-
kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i od-
byciu sesji.

§ 27.Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§ 28. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-89/2003  z dnia 4 czerwca 2003r.

§ 29.1.  Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2.  Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu ob-
rad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ   jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane  przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a-
�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

§ 30.  Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

§ 31. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2.  Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.

3.  Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili   obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 32. 1.  Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2.  W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci
okre�lone w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y:

    "Otwieram [nr ...] sesjê Rady Gminy Tarnów Opolski.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 34.Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodni-
cz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porz¹dku obrad.

§ 35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1/ przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2/ informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie miêdzy sesjami,
3/ sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy

sesjami, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4/rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska
5/ sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji,
6/ interpelacje i zapytania radnych,
7/ odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
8.wolne wnioski i informacje.

§ 36. 1.   Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3 sk³ada
Wójt  lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu Gminy.

2.   Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 37.1.  Interpelacje, wnioski i zapytania s¹ kierowane do
Wójta.

2.  Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego   jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

3. Wnioski sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej. For-
ma pisemna trafia na rêce  Przewodnicz¹cego Rady; Przewod-
nicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê  adresatowi.

4. Odpowied� na wniosek jest udzielana w takiej formie w
jakiej zosta³ z³o¿ony. Odpowiedzi na ustnie z³o¿one wnioski ad-
resat sk³ada odpowied� ustnie najpó�niej na  nastêpnym po-
siedzeniu a na wniosek lub interpelacjê pisemn¹ - odpowied�
pisemn¹  w terminie 21 dni -  na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego  interpelacjê.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udziela Wójt lub
w³a�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny wnio-
skuj¹cy lub interpeluj¹cy   mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego
Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
wnioskach, interpelacjach i  odpowiedziach na nie na najbli¿-
szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 50  Poz. 1039- 4709 -

§ 38.1.  Wnioski i zapytania sk³ada siê w sprawach aktual-
nych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym.

2.  Zapytania formu³owane s¹ w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3.  Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 37 ust. 5, 6  i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 39.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c  i  zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.

2.  Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ a w uzasadnionych  przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3.  Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4.  Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5.  Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 40.1.   Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad   zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ rad-
nych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy, czasu   trwania  ich wyst¹pieñ.

3.   Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹   porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego    "do  porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku
mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c   odnotowanie tego faktu w
protokole.

4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na   sesjê i do publiczno�ci.

§ 41.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o jego tre�ci..

§ 42.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury   formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego   wyst¹pienia "za" i  jednego
wyst¹pienia "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê
pod g³osowanie.

§ 43.1.  Sprawy osobowe radnych Rada rozpatruje w obec-
no�ci zainteresowanych. Rada mo¿e   jednak postanowiæ ina-
czej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci  zainteresowanego na sesji.

§ 44.1.  Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby  zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków a je�li

zaistnieje taka konieczno�æ -  przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym dokumencie.

2.  Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 45.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c   formu³ê " Zamykam [nr...]
sesjê Rady Gminy w Tarnowie Opolskim".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
cia.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y     podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 47.Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne przepisy po-
rz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja siê odbywa.

§ 48.1.  Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ na pi�mie w
terminie 7 dni roboczych od  dnia sesji   oraz nagranie magne-
tofonowe obrad, które przechowuje siê przez okres 3 miesiêcy.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

b)  stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
c)  imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem  przyczyn nieobecno�ci,
d)  odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e)  ustalony porz¹dek obrad,
f)  przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty   zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów  zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

g)  przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i   "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

h)   wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 49.1.  W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub   uzupe³nienia do pro-
tokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodni-
cz¹cy      Rady po wys³uchaniu ta�my magnetofonowej z nagra-
niem przebiegu sesji.

2.  Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ  sprzeciw do Rady.

3.Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z poprzed-
niej sesji po rozpatrzeniu   sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 50. 1.  Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci,  teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadcze-
nia  i  inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
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2. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Wójt dorê-
cza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

4.  Uchwa³y

§ 51.1.  Uchwa³y Rady s¹ sporz¹dzane w formie odrêb-
nych dokumentów.

2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ procedural-
nych.

§ 52. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Wójt.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
e) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
f) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z

prawem przez radcê prawnego.

§ 53.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi oraz zapo¿yczonymi z jêzyków
obcych.

§ 54.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi  or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu   podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

§ 55.1.  Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2.  Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 56.1.  Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje je wraz z  protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania

§ 57.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 58. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje  odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 59.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym  spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2.  Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i  przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3.  Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów, Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 60.1.  Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza  Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2.  W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

     Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest naj-
dalej id¹cy, rozstrzyga   Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje
ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po  otrzymaniu od-
powiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy
kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kan-
dydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na  pi�mie.

§ 61.1.  Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2.  G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu  uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci

3.  Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te po-
prawki, których przyjêcie lub  odrzucenie rozstrzyga o innych po-
prawkach.

4. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

5. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek,  stosuje siê zasadê okre�lon¹
w ustêpie 2.

6. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do  projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

8. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-89/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.

6. Komisje Rady

§ 62.1.  Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych   okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
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§ 63.1.  Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2.  Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

§ 64. 1.  Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posie-
dzenia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione  przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady,  koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 65. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy lub zastêpca.

§ 66.1.  Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2.  Do posiedzeñ komisji stosuje siê odpowiednio przepi-

sy o posiedzeniach Komisji  Rewizyjnej.

§ 67. 1.   Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady   sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

2.  Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji  powo³anych przez Radê.

§ 68.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

7. Radni

§ 69.1.  Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie  obecno�ci.

2.  Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ
sk³adaj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodni-
cz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 70.Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Oby-
wateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹-
cych Gminy i jej mieszkañców.

§ 71. 1.  W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku    pracy, Rada podej-
muje uchwa³ê o wyra¿eniu zgody lub odmowie.

2.  Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1, Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 72. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 73.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami in-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego,w szczególno�ci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2.  Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 74.1.  Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 75. 1.  Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz  pozosta³ych cz³onków.

2.  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3.  Zastêpcê  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wy-

biera Komisja Rewizyjna na wniosek  Przewodnicz¹cego Komi-
sji Rewizyjnej.

§ 76.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobec-
no�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zada-
nia wykonuje jego Zastêpca.

§ 77.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2.  W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz  poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3.  O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej  decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 78.1.   Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i   jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿e-
tu Gminy.

§ 79.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

§ 80. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontro-
lowanego podmiotu lub obszerny  zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci  kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,
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3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y  uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 81.1.   Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej    planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej  planem, o jakim mowa w
ust. 1.

§ 82.Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿ 2 dni robocze.

§ 83.1.  Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych  dzia³añ.

2.  Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub  odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

3.  Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

4.  Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku  podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i  kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 84.1.  Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne  jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych   w  § 78 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania  kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako   dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

§ 85. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne  sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.

2.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi-
�mie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynno�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3.  Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

4.   Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ  kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody
osobiste.

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-

nia, o którym mowa w ust. 4. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce  przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ    niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu ko-
munalnym. Za znaczne straty materialne  przyjmuje siê straty
równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 1000z³.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego  Komi-
sji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub te¿
odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontroluj¹cy
niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê  z podjêtych
dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 86. 1.   W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 87.1.   Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego  podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których  mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby  kontroluj¹cej
pisemnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

5. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli

§ 88.1.  Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej  zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

a)  nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
b)  imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
c)  daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
d)  okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
e)  imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
f)  przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce  na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz  wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

g)  datê i miejsce podpisania protoko³u,
h)  podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu, lub  notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2.  Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu  usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.
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§ 89.1.  W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  pisemnego wyja�nienia jej przyczyn, które to wyja�nie-
nie  odnotowuje siê w protokole kontroli.

2.  Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji   Rewizyjnej.

§ 90.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi  dotycz¹ce kontroli i jej wyników.

2.  Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 91. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
- otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 92. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia   ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Komisji

Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych
mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czê�ci.

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne   sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a)  liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
b)  wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
c)  wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
d)  wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz  z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
e) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Re-

wizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o-
¿enia  sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 94.1.  Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3.  Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

a)  Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
b)  nie mniej ni¿ 3 radnych,
c)  nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4.   W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³

tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
5.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:

a)   radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b)   bieg³ych lub ekspertów powo³anych na wniosek Komi-

sji Rewizyjnej.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 95.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 96.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 97.1.  Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wy-
nagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem pod-
jêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy  w imieniu Gminy.

§ 98.1.  Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z  inny-
mi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2.  Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych  kontroli.

3.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych    komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

4.  Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê  Rewizyjn¹, stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 99.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

 § 100. Uregulowania dotycz¹ce Komisji Rewizyjnej sto-
suje siê odpowiednio do sta³ych Komisji Rady.

Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta

§ 101.Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2)   jemu przypisane zadania i kompetencje,

3)   zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,

4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-
tem.

§ 102.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-89/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.
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Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady,Komisji i Wójta

§ 103. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-89/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.

§ 104.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 105.1.  Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w pomieszczeniu  pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu  Gminy, w godzi-
nach przyjmowania interesantów.

2.   Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta  oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Referacie   Organizacyjnym Urzêdu, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.

3.  Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w   wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych  zbiorach danych.

§ 106.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 103 i 104
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi

§ 107. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-89/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.

Rozdzia³ XII
Postanowienia koñcowe

§ 108. 1.  Do zmian Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce
jego uchwalenia.

2.  W sprawach nieuregulowanych w Statucie, maj¹ za-
stosowanie przepisy ustawy z    dnia 8 marca 1990r. o samorz¹-
dzie gminnym i przepisy szczególne.
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