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Uchwała Nr X/69/2007
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  
w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2008 regulamin określający wyso-
kość, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłaca-
nia dodatków do wynagradzania: motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz innych składników wynikających ze sto-
sunku pracy, o ile nie zostały uregulowane w ustawie lub odręb-
nych przepisach, przysługujących nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach, poradni psychologiczno - pedagogicznej, centrum 
kształcenia ustawicznego, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Krapkowicki, zwany w dalszej treści uchwały Regu-
laminem.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 2.1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjne-

go i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków w tym za wysługę lat, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole - należy przez 
to rozumieć szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjal-
ne, szkoły ponadgimnazjalne, poradnię psychologiczno - pe-
dagogiczną, centrum kształcenia ustawicznego prowadzonym 
przez Powiat Krapkowicki.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny

§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi niezależnie od stopnia jego awansu zawodowego, który 
w półroczu poprzedzającym przyznanie dodatku, wyróżnił się 
następującymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi, 
opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej:

1) prowadził dodatkowe zajęcia z uczniami,
2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach, konkur-

sach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których osiąg-
nęli wyróżniające wyniki (finaliści i laureaci) lub prowadził zajęcia 
terapeutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

3) opracował i realizował własne programy autorskie,
4) prowadził lekcje w ramach hospitacji diagnozujących i 

inne zajęcia otwarte, w tym zajęcia z uczniami, rodzicami, na-
uczycielami lub pracownikami instytucji pomocniczych,

5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską, 
6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku  

i regionie,
7) przejawiał dużą aktywność w pracach rady pedagogicz-

nej, a szczególnie w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskona-
lenia nauczycieli,

8) systematycznie w sposób nowatorski dba o rozwój swo-
jego warsztatu pracy - w tym pracowni przedmiotowej, gabinetu 
terapeutycznego, biblioteki, świetlicy,

9) pełnił dodatkowe funkcje związane z realizacją procesu 
dydaktyczno-wychowawczego lub organizacyjnego (np. prze-
wodniczącego zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu 
uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej),
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10) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych specyficznych 
dla danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno - pedago-
gicznej niewymienionych w pkt 1 - 9.

§ 4. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi także wtedy, gdy uzyskał on wysoką jakość świadczo-
nej pracy, wyróżniał się swoją postawą oraz zaangażowaniem 
w wykonywaniu czynności i zajęć innych, niż określone w § 3,  
w tym związanych z dokształcaniem, doskonaleniem, samo-
kształceniemi współpracą ze środowiskiem społecznym szkoły, 
a w szczególności gdy:

1) systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, 
w tym;

a) podjął studia podyplomowe,
b) uzyskał dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnia-

jące do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalności lub dające 
inne uprawnienia,

c) uczestniczył w zorganizowanych formach doskonalenia,
d) podjął doskonalenie poprzez samokształcenie,
e) zdobytą wiedzę i umiejętności stosował w praktyce pe-

dagogicznej i dzielił się swym doświadczeniem z innymi nauczy-
cielami,

f) diagnozował wyniki swej pracy, między innymi poprzez 
pomiar dydaktyczny,

g) uzyskał w okresie poprzedzającym awans zawodowy,
2) wzorowo wypełniał powierzone obowiązki oraz rzetel-

nie prowadził dokumentację pracy,
3) nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami oraz pozyskał 

ich do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w środo-
wisku lub umiejętnie włączał rodziców do działań pomocowych 
względem dziecka,

4) wykonywał wyróżniająco inne czynności, specyficzne dla 
danego rodzaju wykonywanych zajęć niewymienionych w pkt 1 - 3.

5) podejmował w swej pracy problemy środowiska lokal-
nego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

§ 5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrekto-
ra szkoły, może otrzymać dodatek motywacyjny za wyróżnia-
jącą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, 
a w szczególności za:

1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością 
administracyjno - gospodarczą szkoły,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami 
budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przestrze-
ganie obowiązującej dyscypliny finansowej, z wykorzystaniem 
możliwości obniżania kosztów własnych,

3) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu 
prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości  
i przekazywania informacji,

4) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz 
stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji 
zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających 
wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawo-
dowemu nauczycieli,

6) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku 
wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń,

7) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły, podnosze-
nie jej pozycji w środowisku i w regionie,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kie-
rowniczych poprzez udział w formach doskonalenia,

9) prowadzenie wewnątrzszkolnego mierzenia jakości 
pracy szkoły różnymi metodami oraz opracowanie raportu o ja-
kości edukacji w szkole,

10) wprowadzenie szkoły na drogę rozwoju organizacyjne-
go z wyraźnie korzystnymi przeobrażeniami w poszczególnych 
obszarach pracy szkoły,

11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do 
udziału w olimpiadach przedmiotowych.

§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest 
od stopnia spełniania przez nauczyciela wymogów określonych 
szczegółowo w § 3, § 4 i § 5, a także od dodatkowych zadań zre-
alizowanych i udokumentowanych przez nauczyciela.

§ 7.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być 
wyższy niż 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję 
dyrektora szkoły, nie może być wyższy niż 60 % jego wynagro-
dzenia zasadniczego.

3. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane nauczycie-
lom w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący, 
nie niższych niż 3,6% planowanego na dany rok osobowego fun-
duszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dy-
rektor szkoły na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie 
dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora, 
dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Krapkowicki na czas 
określony w ust. 1. 

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się 
nauczyciela na piśmie, a odpis pisma przechowuje się w aktach 
osobowych.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny

§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora albo 
inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły 
oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji 
opiekuna stażu, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy.

§ 10.1. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora 
szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statu-
cie szkoły, ustala się w stosunku procentowym do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela według następujących zasad:

a) dyrektor szkoły liczacej do 11 oddziałów
           - od 10 % do 40 % wynagrodzenia zasadniczego, 

b) dyrektor szkoły liczacej od 12 oddziałów do 20 oddzia-
łów             - od 20 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego, 

c) dyrektor szkoły liczacej powyżej 20 oddziałów   
           - od 30 % do 60 % wynagrodzenia zasadniczego, 

d) dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej   
           - od 10 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego, 

e) wicedyrektor szkoły liczacej do 12 oddziałów do 20 od-
działów            - od 10 % do 40 % wynagrodzenia zasadniczego, 

f) wicedyrektor szkoły liczacej powyżej 20 oddziałów
           - od 15 % do 45 % wynagrodzenia zasadniczego. 
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2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna 
stażu nauczyciela stażysty dodatek funkcyjny przysługuje w wy-
sokości 55 zł miesięcznie.

3. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna 
stażu nauczyciela kontraktowego dodatek funkcyjny przysługuje 
w wysokości 40 zł miesięcznie. 

4. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu, nad 
co najmniej dwoma nauczycielami przyznaje się jeden dodatek 
funkcyjny w wysokości 75 zł miesięcznie.

5. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa kla-
sy przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od  20 zł do 40 zł, 
w zależności od zdań wynikających z prowadzenia klasy.

§ 11. Dodatek funkcyjny, określony w § 10 ust.1, przysługu-
je nauczycielowi w okresie pełnienia funkcji określonych w § 9.

§ 12.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego przy-
sługuje dodatek funkcyjny, w okresie pełnienia tej funkcji.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje  
w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela.

3. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpo-
częcia kontynuacji stażu przez nauczyciela.

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu powierzenia 
wychowawstwa klasy nauczycielowi bez względu na stopień 
awansu zawodowego.

§ 14.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły ustala Starosta Krapkowicki, a dla nauczyciela w tym dla 
wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inne stanowiska kie-
rownicze dyrektor szkoły.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wy-
sokości przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.

3. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu sprawowania 
funkcji opiekuna stażu, wypłacany jest w kwocie wynikającej  
z przemnożenia 1/22 stawki określonej w §10 ust.2, 3, 4 przez 
liczbę dni roboczych sprawowania tej funkcji, w przypadku jej 
pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.

Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy

§ 15.1. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach 
trudnych dodatek przysługuje w wysokości do 12% wynagrodze-
nia zasadniczego.

2.Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach uciążli-
wych dodatek przysługuje w wysokości do 20% wynagrodzenia 
zasadniczego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli 
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdro-
wia, cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się  
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w wa-
runkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiąz-
kowego wymiaru zajęć.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie fak-
tycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz  
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagro-
dzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycieli 
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Starosta Krapkowicki bio-
rąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości dla zdrowia reali-
zowanych zadań lub wykonywanych prac.

Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw

§ 16. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jed-
ną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa, dla nauczy-
cieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, według 
norm ustalonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oblicza 
się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, wynikającą z tabeli, przez miesięczną liczbę go-
dzin, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin,  
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a powyżej  
0,5 godziny liczy się jak pełną godzinę.

§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć  
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczęcia i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz 
za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 18. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedli-
wionej nieobecności pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 
się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na 
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodnio-
wy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie  
w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym.

  
§ 19.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-

sługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane przez na-

uczyciela z winy pracodawcy, traktuje się jako godziny faktycznie 
odbyte. 

Rozdział 6
Dodatek za wysługę lat

§ 20. Dodatek za wysługę lat przysługuje po udokumento-
waniu stażu pracy:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo 
do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 21. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 22. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę 
lat oraz wysokość tego dodatku określa nauczycielowi –  dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi – Starosta Krapkowicki.
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Postanowienia końcowe

§ 23. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony 
plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć ponadwy-
miarowych następuje z datą ustania stosunku pracy. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego

Krystian Komander
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Uchwała Nr XI/76/2008
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  
w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. 
zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/69/2007 Rady Powiatu Krapkowickie-
go z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 
wprowadza się następująca zmianę:

§ 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za go-

dziny doraźnych zastępstw przysługuje za czas efektywnie prze-
pracowany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego

Krystian Komander
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Uchwała Nr XX/132/08
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni pogram gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2008 - 2012, określo-
ny w załączniku do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XL/296/2002 z dnia 22 kwiet-
nia 2002 r. Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy By-
czyna na lata 2002 - 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wcho-

dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, Nr XIV/134/04 
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 
zmiany uchwały, Nr XVII/162/04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały i Nr XXXIX/359/06  
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Byczynie
Zdzisław Roman Biliński
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Załącznik
do uchwały Nr XX/132/08 

Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2008 – 2012

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
1. Opis stanu istniejącego:
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Miasto – budynki gminne  m2

1 Długa 5 6 6  Niezadowalający 242,49

2 Moniuszki 4 3 2 1 Dobry 140,52

3 Okrężna 41 4 4  Niezadowalający 224,00

4 Parkowa 1 2 2  Niezadowalajacy 123,25

5 Wałowa 28 2 2  Niezadowalający 145,60

Miasto - lokale gminne we Wspólnotach 875,86

1 3-go Maja 3 1 1  Niezadowalający 48,50

2 3-go Maja 5 3 3  Niezadowalający 196,20

3 3-go Maja 19 1 1  Niezadowalający 50,40

4 Basztowa 7 1 1  Niezadowalający 63,80

5 Basztowa 13 1 1  Niezadowalający 38,90

6 Brzozowa 1 2 2   Dobry 76,60

7 Brzozowa 1a 1 1   Dobry 36,40

8 Długa 6 1 1  Niezadowalający 31,70

9 Długa 6a 1 1  Niezadowalający 43,45

10 Długa 7a 2 2  Niezadowalający 114,70

11 Długa 13 1 1  Niezadowajający 41,30

12 Długa 24 1 1  Dobry 53,00

13 Kluczborska 4 1 1  Dobry 79,70

14 Kościelna 1 2 2  Niezadowalający 143,10

15 Kościelna 2a 1 1  Dobry 23,70

16 Kościelna 2b 1 1   Dobry 32,90

17 Kościelna 6 1 1   Dobry 74,75
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18 Okrężna 7 1 1   Dobry 84,10

19 Okrężna 9 1 1   Niezadowalający 35,60

20 Okrężna 17 2 2  Niezadowalajacy 75,66

21 Okrężna 27A 1 1  Dobry 86,00

22 Okrężna 31 1 1   Niezadowalający 51,00

23 Okrężna 33 4 4  Niezadowalający 170,30

24 Paruszowicka 2 1 1  Dobry 44,00

25 Paruszowicka 4 1 1   Dobry 50,30

 26 Plac Wolności 5 1 1  Dobry 66,90

27 Polna 1 2 2   Dobry 78,90

28 Polna 8 1 1   Dobry 32,70

29 Poznańska 3 b 1 1  Niezadowalający 49,20

30 Rynek 2 2 2  Dobry 132,40

31 Rynek 5 1 1   Niezadowalający 43,80

32 Rynek 6 3 3  Niezadowalający 147,75

33 Rynek 7 1 1  Dobry 51,70

34 Rynek 9 1 1   Dobry 55,00

35 Rynek 11 1 1   Dobry 43,00

36 Rynek 13 1 1   Niezadowalający 92,70

37 Rynek 14 1 1  Niezadowalający 82,42

38 Rynek 15 1 1   Niezadowalający 34,80

39 Rynek 21 2 2  Dobry 58,70

40 Stawowa 2b 1 1  Dobry 39,90

41 Stawowa 4 1 1  Dobry 53,90

42 Stawowa 10 2 2   Niezadowalajacy 84,96

43 Szpitalna 2 4 4  Dobry 241,80

44 Zamojskiego 5a 2 2   Dobry 65,00

Gmina – budynki gminne 3201,59

1 Biskupice 29 3 3  Dobry 188,57

2 Gołkowice Piaski 39 7 5 2  Niezadowalający 231,30

3 Jakubowice 16a 5 5  Dobry 247,21

4 Jaśkowice 56 7 3 4  Zły 321,12

5 Miechowa 11 1 1   Niezadowalający 93,80

6 Sierosławice 2 6  6 Niezadowalający 443,68
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7 Sierosławice 11a 2 2  Niezadowalający 116,20

8 Kolonia Długa 1 2 2   Niezadowalający 140,76

9 Kolonia Długa 2 5 4 1 Niezadowalający 235,20

10. Roszkowice 35 1 1 Niezadowalający 141,35

Gmina – lokale gminne we Wspólnotach 2159,19

1 Nasale 47 1 1  Dobry  31,20

2 Nasale 58 3 3   Dobry 203,88

3 Dobiercice ul. Sienkiewicza 3 1 1   Niezadowalający 41,52

4 Dobiercice ul. Św. Jana z Dukli 22 1  1 Niezadowalający 55,80

 Suma 110 15 332,40

2) Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instala-
cje i urządzenia:

a) instalacje wodociągowe - 96 %,
b) wc - 96 %,
c) instalacje centralnego ogrzewania – 14 %.
d) instalacje kanalizacyjne w tym szambo – 96%
e) instalacje energetyczne –100%.

2. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego:
 

Rok Ilość lokali 
mieszkalnych

Ilość lokali 
socjalnych

2008 122 16
2009 110 18
2010 120 20
2011 115 22
2012 100 24

3. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu miesz-
kaniowego:

1) Planuje się w latach 2008 - 2012 prowadzenie prac re-
montowych i konserwacji w celu  utrzymania posiadanych lokali 
socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych w stanie technicznym 
niepogorszonym. Nie przewiduje się przeprowadzania remontów 
kapitalnych lokali socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych. 
W miarę posiadanych środków finansowych będzie polepszany 
stan techniczny min. poprzez montaż instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych i w.c. w lokalach w których ich nie ma. 

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z po-
działem na kolejne lata

1. Analiza potrzeb
 Zarządca zasobu sporządza corocznie projekt planu re-

montów w ujęciu rzeczowym  i finansowym w oparciu o stan tech-
niczny budynków kwalifikujących się do niezbędnego remontu  
w oparciu o pięcioletnie i roczne przeglądy budynków. Z uwagi na 
stan techniczny budynków komunalnych konieczne jest przepro-
wadzenie remontów i modernizacji w takim zakresie, aby można 
było zapewnić bezpieczne oraz dogodne warunki lokalowe na-
jemców. 

2. Plan remontów i modernizacji:
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 M2 Zadanie Zakres
 Koszty 
remontu
 W zł

rok

 1 Moniuszki 4 6 680,52 Remont pokrycia 
dachowego, przebudowa 
kominów

Remont instalacji c.o.

Remont instalacji 
kanalizacyjnej

Wymiana części dachówek, 
wymiana rur spustowych i 
rynien

Wymiana niedrożnych 
odcinków instalacji montaż 
termozaworów,wymiana 
części grzejników Wymiana 
niedrożnych odcinków rur 

 60000 
 

 25000

 7000

 2008
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 2 Kolonia Długa 2  Remont dachu Wymiana części dachówek, 
wymiana rynien i rur 
spustowych,przebudowa 
kominów wymiana okien 
dachowych

 50000  2008

 3 Jaśkowice 56 Remont kapitalny budynku 1000000 2008-2012

 4 Gołkowice 
Piaski 39

 7

 

231,30 Montaż wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej 
i wodociągowej

Wykonanie pionów 
kanalizacyjnych i 
wodociągowych. 
Wykonanie przyłączy do 
poszczególnych lokali

 10000  2008

 5 Byczyna 
ul.Okrężna 41

4 224,00 Remont elewacji
Remont dachu 
Remont klatki schodowej

Malowanie całości elewacji 
wraz z uzupełnieniem 
tynków
Remont części konstrukcji 
dachu wraz z wymianą 
części dachówek oraz 
wymianą rynien i rur 
spustowych
Malowanie ścian, sufitów, 
podłóg

 50000  2009

 6 Kolonia Długa 1 2 140,76 Remont kominów Rozbiórka i przebudowa 
kominów

 4000  2009

 7 Sierosławice 2 6 443,68 Remont klatki schodowej Malowanie ścian, sufitów ze 
skrobaniem starej farby

 3500  2010

 8 Byczyna
ul.Wałowa 28

 2 145,60 Remont klatki schodowej
i elewacji Malowanie ścian, sufitów, 

podłóg wraz ze skrobaniem 
(lub zmyciem) starej farby
Położenie nowych tynków  3000 

 2011

9 Kolonia Długa 2 5 211,40 Przebudowa szamba na
przydomową oczyszczalnię 
ścieków

Wykonanie biologicznej 
oczyszczalni ścieków 
obejmujący montaż 
osadnika, drenażu oraz 
studni

 15000  2012

10 Byczyna 
ul. Długa 5 6 242,49

Naprawa elewacji budynku
Naprawa pokrycia 
papowego dachu

Uzupełnienie ubytków tynku 
docieplenie ścian budynku 
Położenie papy wymiana 
rynien i rur spustowych

 15000  2012

III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w gminie realizowana jest 

w oparciu o uchwałę Nr III/14/91  Rady Miasta i Gminy w Byczynie 
z dnia 10 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
komunalnych. Natomiast bonifikaty sięgające nawet 95% ustala 
się zgodnie z uchwałą Nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynków jednorodzinnych  
i lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 

2. Planuje się sukcesywną sprzedaż mieszkań po 10  
w każdym roku.

IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 
czynszu

1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takie-
go kształtowania stawek czynszu  w latach 2008 - 2012, które 

zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki miesz-
kaniowej. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie 
tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić rów-
nież pozyskiwanie środków na remonty. 

2.  Ustala się następujące rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
3. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, 

ustalony według stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżają-
cych wartość użytkową lokalu.

4. Podstawą kalkulowania stawki bazowej czynszu są kosz-
ty poniesione w poprzednim okresie rozliczeniowym, planowane 
koszty, ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych, stopień inflacji.
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5. Czynniki podwyższające i obniżające wymiar jednost-
kowy stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej, będą miały 
zastosowanie zgodnie z przyjętym w tym zakresie trybem postę-
powania określonym w tabelach 1,2 i 3.

Tabela nr 1 Czynniki podwyższające 
1) rozkładowy układ pomieszczeń     +5
2) ogrzewanie c. o.     +15
3) ogrzewanie etażowe /inne/      +5
4) ogrzewanie piecowe     +1
5) łazienka      +10
6) bieżąca zimna woda       +5
7) ciepła woda z ciepłowni   +15
8) mieszkanie nasłonecznione +5
9) balkon, loggia, taras      +5
10) lokal położony na dogodnej kondygnacji Ip,IIp,IIIp 

         +5
11) przynależność piwnicy lub komórki     +5
12) przynależność pralni suszarni lub strychu    +5
13) ubikacja     +10
14) ubikacja poza lokalem ale w budynku/ również wspólna 

ubikacja/        +1
15) kanalizacja       +5
16) wentylacja grawitacyjna      +5
uwaga: jeżeli w pomieszczeniu łazienki jest ubikacja nie 

doliczać pkt 13 lub pkt 14.
Tabela nr 2 Czynniki obniżające 
1) zawilgocenie nie z winy lokatora    -5
2) niewystarczająca termoizolacyjność przegród budowla-

nych         -5
3) niewystarczające oświetlenie naturalne   -5
4) zamieszkiwanie w strefie uciążliwego hałasu
a) przy ul. Poznańskiej, Kluczborskiej -     5
b) Wałowej, Stawowej 2,Basztowej, Paruszowickiej 2 - 8 

         -2
5)  położenie lokalu w budynku wielorodzinnym    -3
6)  położenie lokalu na parterze      -1
uwaga:
ad.1) zniżka za zawilgocenie (zagrzybienie) będzie za-

liczana w przypadku 1/10 powierzchni ścian zawilgoconych  
w stosunku do całkowitej powierzchni ścian w lokalu

ad.2) zniżka za zamieszkiwanie na parterze dotyczy lokali 
w budynkach piętrowych i wielopiętrowych, przy czym nie doty-
czy to mieszkań z niezależnym wejściem.

Dla każdego lokalu mieszkalnego należy wykonać zesta-
wienie określające stan i wyposażenie celem określenia współ-
czynnika korygującego.

Tabela nr 3
Współczynnik korygujący uzależniony od sumy punktów  

z tabel nr 1 i nr 2 dla poszczególnych stref. 
Położenie budynków stref M- miasto, strefa W- wieś

Punkty
 Strefa

 

 M  W

100  1  0,95

od 95 do 99  0,95  0,92

od 90 do 94  0,92  0,90

od 85 do 89  0,90  0,88

od 80 do 84  0,88  0,85

od 75 do 79  0,85  0,83

od 70 do 74  0,83  0,80

od 65 do 69  0,80  0,78

od 60 do 64  0,78  0,75

od 55 do 59  0,75  0,72

od 50 do 54  0,72  0,70

od 45 do 49  0,70  0,68

od 40 do 44  0,68  0,65

od 35 do 39  0,65  0,62

od 30 do 34  0,62  0,60

od 25 do 29  0,60  0,58

od 20 do 24  0,58  0,55

od 15 do 19  0,55  0,52

od 10 do 14  0,53  0,50

od 5 do 9  0,50  0,48

od -4 do 4  0,48  0,45

od -10 do –5  0,45  0,43

od -15 do –9  0,43  0,40

od -20 do –14  0,40  0,38

od -25 do – 19  0,38  0,36

od - 30 do –24  0,36  0,34

Przykład wyliczenia stawki jednostkowej czynszu za 1 m2 
pow. użytkowej dla danego lokalu:

 1) rozkładowy układ pomieszczeń     +5
2) ogrzewanie c.o.    +15
3) łazienka     +10
4) zawilgocenie        -5
5) lokal na parterze        -1
                                                                                                 ____
 suma punktów         24
Współczynnik korygujący przy 24 pkt dla strefy M to 0,58. 
Tak ustalony współczynnik mnożymy przez stawkę bazową 

czynszu. 
6. Zmiany stawek czynszu następować będą nie częściej 

niż co 12 miesięcy.
7. Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czyn-

szu ze względu na dochód gospodarstwa domowego najemcy,  
w przypadku osiągnięcia stawki czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu na poziomie 5 złotych.

8. Ustala się wysokość obniżki czynszu dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach, które określone są w uchwa-
le w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna:

a) dla gospodarstw jednoosobowych o 30%,
b) dla gospodarstw wieloosobowych o 50%.
9. Obniżkę ustala Burmistrz Byczyny na wniosek osoby 

zainteresowanej.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami 
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkanio-
wym zasobem Gminy w kolejnych latach

1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna obecnie sprawuje fir-
ma zatrudniająca licencjonowanego zarządcę, która zapewnia  
obsługę finansowo - księgowa i sprawuje merytoryczny zarząd  
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w zakresie zawierania umów, dozoru technicznego oraz obsługę 
w sprawach bieżących i remontowych. 

2. W przypadku znacznego obniżenia w latach 2008 - 2012 
stanu zasobów mieszkaniowych na skutek sprzedaży lokali prze-
widuje się zmianę w sposobie zarządzania mieszkaniowym za-
sobem Gminy.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej  
w kolejnych latach

1. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 
2008 - 2012 dzieli się na następujące rodzaje: 

a) czynsze za najem lokali mieszkalnych,
b) czynsze za najem lokali użytkowych,
c) czynsze za najem garaży i komórek,
d) dotacje z budżetu Gminy.

VII. Wysokość wydatków w tys. zł w kolejnych latach 
2008 - 2012 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, kosz-
ty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest 
jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne:

Rodzaj kosztu  2008 2009  2010  2011  2012
Zarząd 96000 100800 105840 111132 116688

Remonty budynków
Modernizacja lokali 

i budynków
74000 50000 35000 50000 50000

Inwestycje 376000 200000 200000 200000 200000

Bieżąca eksploatacja 82000 70000 60000 50000 50000

 
VIII. Opis innych działań mających na celu poprawę wy-

korzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy

1. Gmina planuje nabyć od Skarbu Państwa – PKP zabudowa-
nia po byłej przychodni lekarskiej w Byczynie, której pomieszczenia 
będą adaptowane na lokale mieszkalne, 

od Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych działkę 
z rozpoczęta budową budynku mieszkalnego we wsi Nasale, z prze-
znaczeniem na lokale socjalne i noclegownię dla bezdomnych.
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Uchwała Nr XIII/59/2007
Rady Gminy Cisek

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 153, poz. 1271 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 30 ust. 6, art. 
49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218  
i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,  
Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689.), Rada Gminy Cisek uchwala 
następujący regulamin określający niektóre zasady wynagra-
dzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród 
w roku 2008.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1.1. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrud-
nionych w:

1) publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integra-
cyjnymi; 

2) publicznych szkołach podstawowych, w tym z oddziała-
mi integracyjnymi;

3) publicznych gimnazjach, w tym z oddziałami integra-
cyjnymi;

4) placówkach oświatowo – wychowawczych; dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Cisek.

2. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania:

1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku funkcyjnego;
3) dodatku za warunki pracy;

4) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

zastępstw doraźnych;
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa 
bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97, poz. 1103 z późn. zm.);

2) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie 
wydane na podstawie w art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela;

4) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to 
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określone w rozporzą-
dzeniu;

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gmi-
nę Cisek;

6) szkole bez bliższego określenia - należy przez to ro-
zumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową, 
publiczne gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Cisek;

7) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela za-
trudnionego w szkole;

8) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozu-
mieć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły;

9) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
10) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Cisek;
11) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
12) roku budżetowym - należy przez to rozumieć okres od 

1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego;
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13) klasie - należy przez to rozumieć klasę szkolną;
14) oddziale - należy przez to rozumieć także oddział lub 

grupę;
15) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 

należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Rozdział 2
Dodatek funkcyjny

§ 3.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któ-
remu powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom 
realizującym dodatkowe zadania.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom, któ-

rym powierzono inne stanowisko kierownicze określone w sta-
tucie szkoły;

2) za wychowawstwo klasy;
3) za opiekę nad stażem;
4) za konsultacje i doradztwo metodyczne.

§ 4.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala 
Wójt, a w stosunku do nauczyciela - dyrektor.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela:
Tabela dodatków funkcyjnych

L.p. Stanowisko

Miesięczna 
wysokość 
dodatku 

(w % od stawki 
wynagrodzenia 
zasadniczego 
osoby, której 

dodatek 
przysługuje)

1.

Dyrektor, wicedyrektor i nauczyciel, 
któremu powierzono inne stanowisko 
kierownicze określone w statucie szkoły: 
- przedszkola czynnego do 5 godz.
- przedszkola czynnego do 9 godz.
- szkoły podstawowej i gimnazjum
do 8 oddziałów 
powyżej 8 oddziałów

do 20
do 25

do 30
do 40

2. Za opiekę nad stażem 6

3. Za wychowawstwo 4

4. Za konsultacje lub doradztwo 
metodyczne 3

§ 5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora, wicedy-
rektora i nauczyciela, któremu powierzono inne stanowisko kie-
rownicze określone w statucie szkoły, określana jest z uwzględ-
nieniem:

1) ilości oddziałów w placówce;
2) warunków organizacyjnych w danej placówce;
3) liczby stanowisk kierowniczych w placówce;
4) warunków środowiskowych i społecznych, w których 

szkoła, przedszkole funkcjonuje.

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono pełnienie funkcji na 
czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem 

tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, natomiast jeżeli odwo-
łanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 
przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiąz-
ki kierownicze w zastępstwie, po jednym miesiącu pełnienia za-
stępstwa.

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, tylko za jeden oddział, niezależnie 
od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia. 

5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze za-
jęć dodatek, o którym mowa powyżej, przysługuje w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

6. W przypadku zbiegu tytułów do kilku dodatków funk-
cyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki, do których 
nabył prawo.

§ 7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia 

zasadnicze;
4) w przypadku zaprzestania pełnienia z innych powodów 

obowiązków, za wykonywanie których przyznano dodatek, ze 
skutkiem wstrzymania jego wypłaty od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a jeżeli zaprze-
stanie pełnienia funkcji nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia.

§ 8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wy-
płaty wynagrodzenia.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 9.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% planowanych 
rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół przyznawa-
ne są w ramach dodatkowego odpisu w wysokości 20% środków 
planowanych na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów.

3. Środki, wskazane w ust. 1 i 2, planowane są w budżetach 
szkół.

§ 10. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi, za wyjątkiem nauczyciela stażysty, posiadającemu kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie 
szkoły.

§ 11.1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycie-
lowi za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub 
opiekuńcze, wysoką jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z dodatkowym zadaniem lub zaangażowaniem w przygotowanie 
do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, w szcze-
gólności za:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moż-
liwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć 
dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami kla-
syfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych;
3) opracowanie i wdrażanie programów autorskich;
4) publikacje na tematy dydaktyczne, wychowawcze, opie-

kuńcze związane z gminą, regionem, środowiskiem lokalnym;
5) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych 

uczniów we współpracy z ich rodzicami;



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 20    - 1305 -      poz. 644

6) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego ucz-
niów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebu-
jących szczególnej opieki;

7) diagnozowanie i analizowanie efektów własnej pracy  
z uwzględnieniem wyników we własnym planie rozwoju zawo-
dowego;

8) pełnienie funkcji opiekuna stażu nad nauczycielem, któ-
ry uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

9) aktywną, społeczną działalność na rzecz oświaty  
w strukturach społecznych samorządu gminnego, w organiza-
cjach związkowych oraz organizacjach oświatowo - wychowaw-
czych na wszystkich szczeblach ich działalności;

10) udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych;
11) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi 

organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
12) udzielanie uczniom indywidualnej pomocy dydaktycz-

nej i wychowawczej w czasie wolnym od pracy;
13) promowanie placówki w środowisku;
14) podejmowanie skutecznych działań na rzecz promo-

wania wśród uczniów zdrowego stylu życia;
15) wykonywanie dodatkowych czynności powierzonych 

przez dyrektora placówki.
2. Dyrektorowi przyznawany jest dodatek motywacyjny za 

osiągnięcia i czynności wskazane w ust. 1 oraz za wyróżniające 
pełnienie funkcji kierowniczej, w szczególności za:

1) umiejętność rozwiązywania znaczących problemów 
szkoły oraz sprawną organizację jej pracy,

2) wdrażanie innowacji i programów autorskich w szkole;
3) wprowadzenie skutecznych mechanizmów motywują-

cych pracowników, uczniów, rodziców i środowisko lokalne do 
pracy na rzecz szkoły, jej sprawnego działania i rozwoju;

4) wyróżniające wyniki wizytacji szkoły;
5) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz 

spraw administracyjnych.

§ 12.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż rok szkolny, po 
zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, z zastrze-
żeniem ust. 2. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony doda-
tek motywacyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż do dnia 
rozwiązania umowy o pracę.

§ 13.1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom warunków, 
o których mowa w § 11, ustala dyrektor w wysokości do 20% 
wynagrodzenia zasadniczego, a w stosunku do dyrektora Wójt  
w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dyrektor przyznaje dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
w ramach środków określonych w § 9 ust 1, natomiast Wójt przy-
znaje dodatki motywacyjne dla dyrektorów w ramach środków 
określonych w § 9 ust. 2.

§ 14. Dodatku motywacyjnego nie wypłaca się w okresie:
1) urlopu dla poratowania zdrowia;
2) urlopu bezpłatnego;
3) innych okresów, za które nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze.

§ 15. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku motywacyj-
nego w przypadku przeniesienia do innej szkoły, dla której orga-
nem prowadzącym jest Gmina Cisek.

§ 16. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatki za wysługę lat

§ 17.1. Nauczycielom przysługują dodatki za wysługę lat 
wypłacone w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 Kar-
ty Nauczyciela.

Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy

§ 18.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążli-
wych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje z tego tytułu do-
datek za warunki pracy, zgodnie z przepisem art. 34 ust. Karty 
Nauczyciela oraz przepisami rozporządzenia.

2. Ustala się następujące wysokości dodatków za trudne 
lub uciążliwe warunki pracy, procentowo w odniesieniu do wyna-
grodzenia zasadniczego:

1) za trudne warunki pracy od 10% do 25%;
2) za uciążliwe warunki pracy od 10% do 30%.
3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego 

przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trud-
nych lub uciążliwych.

4. Dodatków za warunki pracy nie wypłaca się w okresie:
1) urlopu dla poratowania zdrowia;
2) urlopu bezpłatnego;
3) innych okresów, za które nie przysługuje wynagrodzenia 

zasadnicze.
5. W razie zbiegu tytułów do ww. dodatków - przysługują 

oba dodatki.
6. Wypłata dodatków następuje w terminie wypłaty wyna-

grodzeń.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw

§ 19.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi staw-
kę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 1.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których 
nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,  
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z następujących 
przyczyn od niego niezależnych:

1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub imprezy;
3) choroby ucznia nauczania indywidualnego, trwającą nie 

dłużej niż tydzień,  traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
5. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraź-

nych zastępstw wypłaca się z dołu.
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Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy

§ 20.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
wiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności od 
liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie   3%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie   4%;
3) przy trzech osobach w rodzinie   5%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie  6%,
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się 

nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów 

lub który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela 

i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 
ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo gimnazjal-
nej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela 
i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu 
ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źród-
ła dochodów.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także 
nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko 
jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek na-
uczyciela.

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrek-
tor, a dyrektorowi Wójt.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez 

niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  

w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) korzystania z urlopu wychowawczego i urlopu dla pora-

towania zdrowia;
2) odbywania zasadniczej służby wojskowej. 
9. Gdy z nauczycielem była zawarta umowa na czas okre-

ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa była zawarta.

10. Wypłatę dodatku mieszkaniowego dokonuje się w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 8
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 21.1. Środki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowanego rocznego 
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli planuje dyrektor 
w rocznym planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem podzia-
łu, o którym mowa w art. 2.

2. Środki specjalnego funduszu nagród przeznacza się:
1) w 80% na nagrody dyrektora;

2) w 20% na nagrody Wójta.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej 
i rady rodziców;

2) ze środków, o których mowa w ust.2 pkt  2 – Wójt Gminy, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji i stowa-
rzyszeń działających na rzecz oświaty.

4. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród może otrzy-
mać dyrektor oraz nauczyciel każdego ze szczebli awansu za-
wodowego, za wyjątkiem stażysty.

5. Nagroda Wójta lub dyrektora może zostać przyznana 
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

6. Wysokość nagrody określana jest corocznie przez Wój-
ta oraz dyrektorów, z uwzględnieniem posiadanych na ten cel 
środków.

7. Nagroda Wójta nie może być wyższa niż stawka wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i nie mo-
że być niższa niż 50% wymienionego wynagrodzenia.

8. Nagroda dyrektora nie może być wyższa niż 60% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i nie 
może być niższa niż 20% wymienionego wynagrodzenia.

§ 22.1. Nagrodę Wójta lub dyrektora może otrzymać na-
uczyciel posiadający szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wy-
chowawcze i opiekuńcze, a przede wszystkim:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegające na:
a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej 

w szkole, klasie (wycieczki udział w koncertach, wystawach, 
spotkaniach),

d) przygotowaniu i prowadzeniu imprez o charakterze 
szkolnym i pozaszkolnym;

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegające na:
a) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu 

danego przedmiotu,
b) dobrych wynikach uczniów w różnego rodzaju olimpia-

dach, konkursach, przeglądach,
c) udokumentowanych osiągnięciach w pracy z uczniami 

uzdolnionymi oraz uczniami mającymi trudności w nauce;
3) w zakresie pracy opiekuńczej polegające na:
a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trud-

nej sytuacji materialnej i życiowej, 
b) prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie 

wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chu-
ligaństwa,

c) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kultu-
ralno - oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia, policją;

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych po-
przez:

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych na-

uczycieli,
c) opiekę nad zespołami przedmiotowymi, prowadzenie 

lekcji koleżeńskich.
2. Dyrektorzy powinni nadto uzyskiwać znaczące i wymier-

ne efekty w zakresie:
1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników na-

uczania i wychowania;
2) licznego udziału uczniów szkoły oraz bardzo dobrych 

wynikach w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkol-
nych, regionalnych i krajowych;

3) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i jej nieustannego 
rozwoju;

4) prowadzenia właściwej polityki kadrowej;
5) właściwego gospodarowania środkami finansowymi;
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6) dbałości o bazę szkolną;
7) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we 

właściwej adaptacji zawodowej;
8) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej 

służących podnoszeniu jakości pracy szkoły;
9) współpraca ze środowiskiem lokalnym.

§ 23. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być 
przyznawane z okazji:

1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) święta szkoły, innej uroczystości szkolnej lub środowi-

skowej.

§ 24.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela, 
nie będącego dyrektorem, może wystąpić:

1) dyrektor;
2) rada szkoły lub rada pedagogiczna;
3) nauczycielskie organizacje związkowe.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dyrektora może 

wystąpić:
1) Wójt;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Rady Gminy Cisek;
3) organ nadzoru pedagogicznego;
4) rada pedagogiczna lub rada szkoły;
5) nauczycielskie organizacje związkowe.

§ 25.1. Wnioski o przyznanie nagród ze środków będących 
w dyspozycji dyrektora składa się do dyrektora do 20 września 
danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta, o której mowa  
w § 23 pkt 1, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek,  
w terminie do 20 września danego roku.

3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta, o której mowa  
w § 23 pkt  2 składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek,  
w terminie do 30 dni przed proponowanym wręczeniem nagrody. 

§ 26. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta określa 
załącznik do uchwały.

§ 27.1. Wnioski o przyznanie nagród Wójta opiniuje komi-
sja nagród powołana przez Wójta w drodze zarządzenia.

2. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia I Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Cisek;
2) przedstawicieli Wójta – do dwóch osób;
3) po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków 

zawodowych.
3. Opinie Komisji zapadają w drodze głosowania tajnego, 

przy udziale co najmniej 2/3 składu Komisji.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody Wójta podej-

muje, biorąc pod uwagę opinię Komisji – Wójt.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

Rozwita Szafarczyk

Załącznik 
do uchwały Nr XIII/ 59/ 2007

Rady Gminy Cisek
z dnia 3 grudnia 2007 r.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Pani/u:

...................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

urodzonej / urodzonemu ............................................................................................................................................................  
     data i miejsce urodzenia 

zatrudnionemu w .......................................................................................................................................................................
nazwa placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony

.................................................................. od dnia ...................................................................................................................
stanowisko 

...................................................................................................................................................................................................
dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, rok otrzymania

...................................................................................................................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data, stopień)

za następujące osiągnięcia:

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

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

...................................................................................................................................................................................................
Załączniki:
1) kserokopia oceny pracy nauczyciela,
2) kserokopia opinii Rady Pedagogicznej

................................................................................
Organ sporządzający wniosek (pieczęć)

...............................       ..................... ......................................
 miejscowość, data         pieczątka, podpis/podpisy
_________________________________________________________________________________________________
Komisja opiniująca powołana przez Wójta po zapoznaniu się z uzasadnieniem i załączonymi kserokopiami dokumentów po-

stanawia zaproponować Wójtowi Gminy Cisek:
1) przyznanie nagrody w wysokości ..................................... zł
2) odmowę przyznania nagrody ze względu na .........................................................................................................................

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

Cisek, dnia ..........................................................     ............................................................
Podpisy członków komisji

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

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

....................................................
_________________________________________________________________________________________________

Decyzja Wójta Gminy Cisek

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

Cisek ...................................................     ..............................................................
  data        pieczęć, podpis
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Uchwała Nr XV/70/2008
Rady Gminy Cisek

z dnia 11 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość 
 i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 30 ust. 6,  
art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 
i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,  
Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689.), Rada Gminy Cisek uchwa-
la, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Cisek z dnia  
3 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
oraz nagród w roku 2008, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:
a) pkt 1 - 3 uchyla się,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków, za 

wykonywanie których przyznano dodatek, ze skutkiem wstrzy-
mania jego wypłaty od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
funkcji nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia”;

2) § 14 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 

 Wiceprzewodnicząca
 Rady Gminy Cisek

Adelajda Lewandowska
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Uchwała Nr XVIII/105/08
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 stycznia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i od posiadania psów 
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.1)),  
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leś-
nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2)), art. 6 ust. 12 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3)), art. 9, art. 28 § 4 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.4)), Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/57/07 Rady Miejskiej  
w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru po-
datków: rolnego, leśnego od nieruchomości i od posiadania psów  
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wyna-
grodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 60, poz. 1865), 
określającym wykaz inkasentów, wprowadza się następującą 
zmianę:

− w miejsce Małgorzata Podolska wpisuje się Adam Po-
dolski.
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Uchwała Nr XI/77/08
Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, 
poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), Rada Gminy w Lubrzy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Lubrza oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następu-
jących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości – 6,54 zł netto od osoby za jeden miesiąc;

2) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości gromadzonych w sposób selektywny – 5,14 zł netto od 
osoby za jeden miesiąc;

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych – 18 zł netto za 1 m3.

§ 2. Opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komu-
nalnych odbieranych w pojemnikach:

1) odpadów komunalnych segregowanych:
 a) z pojemnika Kp-7 – 294,00 zł netto za pojemnik,
 b) z pojemnika 110 l – 4,62 zł netto za pojemnik,
 c) z pojemnika 1100 l – 60,00 zł netto za pojemnik;

2) odpadów komunalnych niesegregowanych:
a) z pojemnika Kp – 7 – 308,00 zł netto za pojemnik,
b) z pojemnika 110 l – 5,62 zł netto za pojemnik,
c) z pojemnika 1100 l – 72,00 zł netto za pojemnik;

3) Odpady segregowane tj. plastik, makulatura i szkło od-
bierane są nieodpłatnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/194/97 Rady Gminy w Lu-
brzy z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek za te usługi wraz  
z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Lubrzy

Krzysztof Sobstyl
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady 
Jan Oleksa

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, 

poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 

1828 i Nr 251, poz. 1847.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 

470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 128, poz. 818, Nr 192, poz. 1378  
i Nr 225, poz. 1671.
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Uchwała Nr XVI/220/07
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa na 2007 rok,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104, z 2006 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 
708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 
1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, 
Nr 140 poz. 984), Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków w zakresie 
inwestycji  Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2007 roku,  wraz z określeniem ostatecznego terminu 
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, wg załącz-
nika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/220/07

Rady Miejskiej w Nysie
 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetowych w zakresie inwestycji Gminy Nysa, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego

Dział, rozdział, 

paragraf
Nazwa zadania Kwota zł Termin realizacji Uwagi

1 2 3 4 5

801, 80101, § 6050 Budowa boiska sportowego 
w SP Nr 3 w Nysie 8 784,00 29.02.2008 r. dokumentacja projektowa

801, 80101, § 6050 Budowa boiska sportowego 
w SP Nr 10 w Nysie 8 784,00 29.02.2008 r. dokumentacja projektowa

801, 80110, § 6050 Budowa boiska sportowego 
w Gimnazjum Nr 2 w Nysie 8 784,00 29.02.2008 r. dokumentacja projektowa

900, 90015, § 6050 Oświetlenie w mieście  
i gminie 110 095,14 15.04.2008 r. dokumentacje projektowe i roboty

900, 90095, § 6050
Budowa infrastruktury 

promocyjno – informacyjnej 
Gminy Nysa

47 030,00 31.03.2008 r. dokumentacja projektowa
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Dział, rozdział, 

paragraf
Nazwa zadania Kwota zł Termin realizacji Uwagi

900, 90001, § 6050 Zagospodarowanie 
podwórek w mieście 23 800,00 15.03.2008 r. dokumentacja projektowa – podwórko 

Ligonia – Bohaterów W-wy

600, 60016, § 6050 Budowa dróg w mieście 189 541,00 29.02.2008 r.

- realizacja ul. Grudzińskiego (oświetlenie) 
– 81641,00 zł
- dokumentacje projektowe dróg w ulicach: 
Krasińskiego, Szymanowskiego, boczna do 
Łąkowej, Nowowiejska – 107 900,00 zł

600, 60016, § 6050

Infrastruktura parkingowa                 
i drogowa Jeziora Nyskiego         

w powiązaniu z drogą 
krajową nr 46

96 380,00 31.03.2008 r. dokumentacja projektowa.

Razem 493 198,14
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Uchwala Nr XV/102/2008
Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.30 ust.6 i ust. 6a oraz 
art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
- Zarządem Oddziału w Olszance, Rada Gminy Olszanka uchwa-
la, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/91/2007 Rady Gminy Olszanka  
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wy-
sokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-
gółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, wprowadza się 
następującą zmianę:

1) w rozdziale IV Dodatek za warunki pracy, w § 5 ust. 2 
skreśla się wyrazy „oraz szkodliwości dla zdrowia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. 

Przewodniczący Rady
Walenty Oliwa
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Uchwała Nr XXIV/244/08
Rady Miasta Opola

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego w rejonie ulic 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej  w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) 
oraz w związku z uchwałą Nr LVIII/651/06 Rady Miasta Opola  
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej w Opolu, po stwierdzeniu 
zgodności projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, przyjętym 
uchwałą Nr XXXVII/505/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lute-
go 2001 r. oraz ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Opole uchwalonego 
uchwałą Nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 
2005 r., Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w re-
jonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej  
w Opolu, zwany dalej planem miejscowym.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu miejsco-
wego w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich fi-
nansowania stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu, 
określony w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ujęte są w postaci:

1) ustaleń wprowadzających, określających zakres spraw 
regulowanych uchwałą  i zawierających objaśnienia użytych ter-
minów i pojęć;

2) ustaleń ogólnych - ustaleń wspólnych, odnoszących się 
do postanowień wspólnych dla wszystkich lub większości tere-
nów, wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu miej-
scowego;

3) ustaleń szczegółowych, odnoszących się do poszcze-
gólnych terenów wyznaczonych w obszarze objętym granicami 
planu miejscowego.

5. Poza obowiązkowym przedmiotem planu miejscowego, 
o którym mowa w ust. 4, określono ponadto, wymienione w art. 15 
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy - granice obszarów wymagających prze-
prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

6. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują łącznie.

§ 2. Granice planu miejscowego, przedstawione na ry-
sunku, stanowią: od północy – ulica Józefa Kokota, od wschodu 
– ulica Bolesława Domańskiego, od południa – ulica 10 Sude-
ckiej Dywizji Zmechanizowanej, od zachodu tereny cmentarza 
komunalnego i tereny pomiędzy ulicą Daleką a nowymi terenami 
cmentarza. 

§ 3.1. Obowiązujące ustalenia planu miejscowego są za-
warte w:

1) tekście niniejszej uchwały,
2) rysunku planu miejscowego, w zakresie obejmującym 

następujące oznaczenia:
a) granice obszaru objętego planem miejscowym,
b) ściśle określone i orientacyjne linie rozgraniczające te-

reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania,

c) oznaczenia przeznaczenia poszczególnych terenów 
zawierające: 

- symbol literowy identyfikujący tereny o określonych ro-
dzajach przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, 

- kolejny numer terenu, wyróżniający go spośród innych 
terenów o tym samym przeznaczeniu,

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) układ kalenic dachów planowanych i nadbudowywa-

nych budynków mieszkalnych,
f) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
g) oznaczenia zabytków nieruchomych określonych do 

ochrony planem miejscowym i ujętych w gminnej ewidencji za-
bytków,

h) granica terenów objętych obowiązkiem scalenia i po-
działu nieruchomości.

 2. Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu miej-
scowego, niewymienione w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu, nie 
stanowią obowiązujących ustaleń planu i m.in. obejmują:

a) orientacyjne linie wewnętrznego podziału terenów o tym 
samym przeznaczeniu, 

b)granicę 50,0 m strefy ochrony sanitarnej od cmentarza,
c)prognozowany zasięg strefy możliwego przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego od drogi kra-
jowej nr 45,

d) usytuowanie i cechy istniejących budynków,
e) orientacyjne usytuowanie planowanych budynków,
f) orientacyjny układ jezdni ulic, parkingów i przystanków 

autobusowych,
g) usytuowanie istniejącej i planowanej zieleni wysokiej, 
h) inne oznaczenia wykazane jako informacyjne na rysun-

ku planu miejscowego.
3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 mają charakter infor-

macyjny bądź postulatywny.
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§ 4.1. Określenia i nazwy stosowane w planie miejscowym 
oznaczają odpowiednio:

1) plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w granicach określonych  
w § 2. uchwały oraz oznaczonych na rysunku planu miejscowego;

2) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miasta Opola;
3) rysunek planu miejscowego – rysunek niniejszego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporzą-
dzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

4) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji 
planu miejscowego ustawy wraz z rozporządzeniami wykonaw-
czymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia 
terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyzna-
czonym w rysunku planu miejscowego ściśle określonymi bądź 
orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonego sto-
sownym symbolem literowym;

6) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia 
terenu, innego niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe terenu lecz nie występuje samo-
dzielnie na danym terenie; oznaczone stosownym symbolem 
literowym, podanym w nawiasie po symbolu przeznaczenia pod-
stawowego; 

7) teren – działki budowlane lub działki gruntowe o okre-
ślonym w planie miejscowym przeznaczeniu, zawarty w ściśle 
określonych lub orientacyjnych liniach rozgraniczających oraz 
oznaczony na rysunku planu miejscowego stosownym numerem 
i symbolem literowym, w obrębie którego obowiązują przypisane 
mu w tekście ustalenia;

8) obowiązująca linia zabudowy – linia regulacyjna, 
wzdłuż której należy sytuować budynki oraz określone w usta-
leniach planu miejscowego rodzaje budowli nadziemnych, nie-
będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
dopuszczając możliwość przekroczenia tej linii częścią budynku  
o wymiarach nie większych niż 25% długości elewacji frontowej 
budynku przylegającej do obowiązującej linii zabudowy, nie wię-
cej niż na odległość do 1,5 m i nie więcej niż zezwalają na to prze-
pisy odrębne określające odległość budynku od granicy działki 
budowlanej i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy – linię regulacyjna, 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu miejscowego ro-
dzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając możliwość przekro-
czenia tej linii elementami budynku dopuszczonymi przepisem 
odrębnym w odniesieniu do pomniejszenia odległości od granicy 
działki budowlanej;

10) odległości i strefy ograniczeń dla zabudowy i za-
gospodarowania – ograniczenia spowodowane obecnością 
lub działaniem istniejącego lub projektowanego przeznaczenia 
terenu, urządzeń i sieci uzbrojeniowych, obiektów i urządzeń ko-
munikacyjnych, wymagające zachowania odległości od innych 
terenów lub obiektów stosownie do wymagań standardów tech-
nicznych określonych w przepisach odrębnych;

11) znaczące oddziaływanie na środowisko – oddziały-
wania rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, które wymagają obligatoryjnie sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko oraz oddziaływania rodza-
ju przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany na podsta-
wie obowiązującego przepisu odrębnego;

12) modernizacja systemów komunikacji i systemów 
infrastruktury technicznej – określenie odnoszące się do wy-
miany, przebudowy i rozbudowy dróg i uzbrojenia terenu, zasto-
sowane według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

13) studium konserwatorskie – oznacza opracowanie 
p.t.: „OPOLE - Studium historyczno - urbanistyczne” opracowane 
przez Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu - rok 1988 
– 89, zawierające część tekstową, archiwalia, fotografie i mapy, 
w tym m.in. wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w skali 1: 1000.

2. Określenia dotyczące przeznaczenia terenu stosowane 
w planie miejscowym, oznaczają odpowiednio:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek 
mieszkalny jednorodzinny, usytuowany pojedynczo na wydzielo-
nej działce budowlanej wraz z przeznaczonymi dla potrzeb miesz-
kańców obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, 
w tym sieci lub przyłącza infrastruktury technicznej, zagospoda-
rowanie terenu oraz zieleń; rodzaje zabudowy obejmują budynki: 
wolno stojące, bliźniacze, szeregowe i atrialne;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
– budynek mieszkalny jednorodzinny na wydzielonej działce budow-
lanej z lokalem lub budynkiem usługowym przeznaczonym dla usług 
komercyjnych lub bytowych wraz z obiektami i urządzeniami budow-
lanymi towarzyszącymi, sieciami lub przyłączami infrastruktury tech-
nicznej, zagospodarowaniem terenu, zielenią i z niezbędną ilością 
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników na działce lub 
na terenie własnym; rodzaje zabudowy obejmują budynki: wolnosto-
jące, bliźniacze lub szeregowe;

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – budynek 
mieszkalny o liczbie mieszkań więcej niż dwa lub zespół takich bu-
dynków, usytuowany na wydzielonej działce lub terenach budowla-
nych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców obiektami  
i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, w tym sieci infrastruk-
tury technicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleń;

4) zabudowa usługowa - wolnostojący budynek usłu-
gowy lub zespół takich budynków z przeznaczeniem dla usług 
publicznych lub usług bytowych i komercyjnych, usytuowany na 
wydzielonych działkach lub terenach budowlanych wraz z prze-
znaczonymi dla potrzeb użytkowników obiektami i urządzeniami 
budowlanymi towarzyszącymi, w tym sieci infrastruktury tech-
nicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleń, z zapewnieniem 
niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów użytkow-
ników na działce lub terenie własnym;

5) usługi komercyjne – działalność przedsiębiorstw lub 
podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla ludności  
w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, ochrony 
zdrowia, weterynaryjne zwierząt małych, oraz innej nieuciążliwej 
działalności gospodarczej, prowadzona w wolnostojącym bu-
dynku usługowym bądź w lokalu użytkowym, wydzielonym jako 
odrębne pomieszczenie budynku mieszkalnego z zapewnieniem 
niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce 
lub terenie własnym;

6) usługi bytowe – działalność usługowa nie powodują-
ca uciążliwości dla otoczenia, związana z podstawową obsługą 
mieszkańców, takie jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kra-
wieckie, szewskie, zegarmistrzowskie, optyczne, informatycz-
ne, fotograficzne, naprawy sprzętu agd i rtv, biura administracji, 
ogłoszeń i reklamy, projektowania, rachunkowości, obrotu nie-
ruchomościami, gabinety lekarskie i dentystyczne, trafika, itp. 
usługi w odrębnym budynku lub lokalu użytkowym wydzielonym 
w części mieszkania lub budynku mieszkalnego, prowadzone  
w sposób nie zakłócający spokojnego sąsiedztwa i nie narusza-
jący środowiska; 

7) zieleń publiczna – zagospodarowanie publicznie do-
stępnego terenu zielenią niską i wysoką, wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi, takimi jak: alejki i ścieżki, boisko lub 
plac do gier, place zabaw dziecięcych oraz obiekty małej archi-
tektury;
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8) zieleń izolacyjna – ukształtowanie terenu i zagospoda-
rowanie zwartą zielenią średniowysoką i krzewami, urządzoną 
w sposób ograniczający optycznie i akustycznie, negatywne od-
działywanie na zabudowę mieszkaniową ruchu samochodowe-
go w ciągach ulic oraz usług.

3. Określenia użyte w planie miejscowym a niezdefiniowa-
ne w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym;

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podsta-

wie ustaw wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu.
 
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów

§ 5.1. Dla wyznaczonych terenów w granicach planu miejsco-
wego ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego, 
uzupełniającego lub dopuszczalnego, oznaczone w tekście i rysun-
ku planu miejscowego następującymi symbolami literowymi:

MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
MN(U) - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami;
U - teren usług bytowych i komercyjnych; 
ZP - teren zieleni publicznej;
ZI - teren zieleni izolacyjnej; 
E  - teren stacji transformatorowych; 
KP - teren parkingów samochodowych; 
KD - Z - ulica klasy zbiorczej w ciągu drogi krajowej nr 45 

relacji Opole – Racibórz -Chałupki, w ciągu ulicy Ks. Bolesława 
Domańskiego, ulica układu zewnętrznego;

KD - L - ulice klasy lokalnej układu obsługującego KD-L1, 
KD-L2;

KD - D - ulice klasy dojazdowej układu obsługującego: 
KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4;

KD-Y -  ulice klasy dojazdowej - pieszo-jezdne KD-Y1, 
KD-Y2;

KY - ciągi pieszo - jezdne, dojazdy;
KX - ciągi piesze. 
2. W obrębie każdego terenu o ustalonym w planie miej-

scowym przeznaczeniu zakazuje się realizacji zabudowy lub 
trwałego zagospodarowania o innym przeznaczeniu niż to okre-
ślono w planie miejscowym.

Dział II 
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach planu 

miejscowego

Rozdział 1  
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§ 6.1. W granicach planu miejscowego zakazuje się rea-
lizacji:

1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
400 m2;

2) przekaźnikowych stacji bazowych telefonii komórkowej 
lub wolno stojących masztów antenowych oraz wolno stojących 
kominów stalowych na terenach zabudowy mieszkaniowej, usłu-
gowej i zieleni wszystkich rodzajów;

3) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu przed-
sięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu  
w zrozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 

- za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, budowli układu ko-
munikacyjnego oraz sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej, podlegających budowie, przebudowie i rozbudowie  
w obszarze planu.

2. Ustala się na terenach oznaczonym symbolami: MN, U, 
ZP, ZI, w odległości do 50 m od granicy planowanego i istniejące-
go cmentarza komunalnego zakaz lokalizacji: 

1) budynków mieszkalnych;
2) obiektów służących produkcji i przechowywaniu żyw-

ności.
3.  Ustalony w ust. 2 zakaz lokalizacji obiektów w odległości 

do 50 m od granicy istniejącego cmentarza może być ograniczo-
ny lub zniesiony po stwierdzeniu braku okoliczności spowodowa-
nych taką lokalizacją, które uniemożliwiałyby dalsze korzystanie 
z istniejącego cmentarza oraz braku sprzeciwu w tym zakresie 
właściwego inspektora sanitarnego, wyrażonego w postępowa-
niu o uzyskanie pozwolenia budowlanego obiektów określonych 
w pkt 1- 2 ust. 2. 

4. Ustala się, na terenach: zieleni publicznej – ZP i ziele-
ni izolacyjnej – ZI, w odległości do 50 m od granicy cmentarza 
komunalnego zakaz zabudowy kubaturowej usług i kiosków, za 
wyjątkiem dopuszczenia sytuowania mobilnych obiektów han-
dlu sezonowego oraz budowy obiektów i urządzeń związanych 
z uzbrojeniem terenu.

Rozdział 2  
Granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gających ochronie na podstawie przepisów odrębnych 

§ 7.1. W obszarze objętym planem nie występują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów 
odrębnych, a to:

a) terenów górniczych,
b) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
c) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
2. Obszar planu miejscowego położony jest w granicach 

zasięgu głównych zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 335 
- „Krapkowice – Strzelce Opolskie” – zbiornika triasowo - szczeli-
nowo - porowego, GZWP Nr 336 – „Niecka Opolska” – dla których 
brak jest decyzji administracyjnych określających szczególne 
wymogi ochrony. 

3. Nakazuje się zachować ogólne zasady ochrony głów-
nych zbiorników wód podziemnych i respektować zasady gospo-
darowania, określone dla tych obszarów chronionych w przepi-
sach odrębnych.

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§ 8. Określa się ogólne zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego, które należy stosować w obszarze 
planu, respektując nakazy i zakazy obejmujące: 

1. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziem-
nych:

1) nakazuje się bezwzględnie chronić przed zanieczysz-
czeniem poziomy wodonośne głównych zbiorników wód podziem-
nych: GZWP Nr 335 - „Krapkowice – Strzelce Opolskie”, GZWP  
Nr 336 – „Niecka Opolska” jako obszarów wysokiej (OWO) i naj-
wyższej ochrony (ONO) oraz przypowierzchniowe wody podziem-
ne wg wymogów przepisów odrębnych,

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bytowych, komunalnych i przemysłowych do podłoża gruntowe-
go i wód podziemnych,
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3) ścieki opadowe z utwardzonych powierzchni parkingów 
samochodowych i placów manewrowych należy neutralizować 
na miejscu do parametrów zwykłych ścieków opadowych i do-
piero po neutralizacji odprowadzać do wskazanych odbiorników 
powierzchniowych lub do sieci kanalizacji deszczowej,

4) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań go-
spodarki wodno-ściekowej i systemów infrastruktury technicznej, 
określone w § 20 - 23 rozdziału 2 działu III niniejszej uchwały.

2. W zakresie zachowania właściwego standardu jakości 
powietrza:

1) zakazuje się przekraczania poziomu dopuszczalnego 
hałasu w środowisku, mierzonego na terenach przeznaczenia 
podstawowego: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  MN, 
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

rzemieślniczymi –                     MN(U), 
c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -  MW,
podlegających ochronie przed hałasem w zakresie sto-

sownym do parametrów określonych w przepisach odrębnych;
2) działalność usługowa lub produkcyjna, prowadzona  

w lokalach użytkowych i usługach lokalizowanych w budynkach 
i na terenach mieszkaniowych, nie może powodować hałasu  
i zanieczyszczeń powietrza uciążliwych dla sąsiednich mieszkań 
i terenów mieszkaniowych, przekraczających normy określone  
w przepisach odrębnych;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, zakazuje się lokalizacji usług komercyjnych  
w lokalach użytkowych, wymagających wielokrotnej w ciągu dnia 
obsługi transportowej (ponad 2 kursy na dobę), a także ciężkiego 
transportu dostawczego pojazdami o nośności ponad 3,5 tony;

4) w strefie o szerokości do 15,0 m od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni drogi krajowej nr 45 zakazuje się lokalizacji nowej za-
budowy mieszkaniowej z uwagi na mogące wystąpić tu przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz wibracji od ruchu 
pojazdów samochodowych;

5) zaleca się, w celu ochrony przed nadmiernym hałasem 
komunikacyjnym, w przypadkach potwierdzonych pomiarami 
hałasu na terenach mieszkaniowych w pasie o szerokości do 
100,0 m od ulicy B. Domańskiego, uwzględnianie przy budowie 
i przebudowie budynków mieszkalnych wyposażenia ich w ele-
menty tłumiące hałas zapewniające właściwe warunki akustycz-
ne w budynkach, np. szczelne akustycznie okna, drzwi i wyci-
szone ściany oraz utrzymywanie na działkach istniejącej zieleni 
wysokiej oraz dokonywanie nasadzeń zieleni średniowysokiej  
i szpalerów formowanych krzewów na terenach mieszkanio-
wych, a w przypadkach szczególnych instalowanie ekranów 
akustycznych;

6) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań 
gospodarki cieplnej, określone w § 24 rozdziału 2 działu III niniej-
szej uchwały.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
1) nakazuje się prace niwelacyjne związane z realizacją 

obiektów budowlanych i zagospodarowaniem terenu ograniczyć 
do niezbędnego minimum; dopuszcza się formowanie skarp  
i murów oporowych na terenach o spadkach powyżej 10 %; 

2) nakazuje się zachowanie w pełni istniejącego ukształto-
wania terenu w obrębie istniejącej zieleni izolacyjnej cmentarza 
komunalnego oraz biologicznie czynnych powierzchni terenów 
istniejącej i projektowanej zabudowy;

3) przed realizacją obiektów budowlanych nakazuje się 
zdjęcie wierzchniej, próchniczej warstwy gruntu i właściwe jej za-
gospodarowanie na miejscu budowy lub wykorzystanie na innym 
wskazanym miejscu;

4) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań 
gospodarki odpadami, określone w § 23 rozdziału 2 działu III ni-
niejszej uchwały.

4. W zakresie ochrony przyrody:
1) zakazuje się wprowadzania do miejscowego środowiska 

przyrodniczego obcych mu gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  
a także ich form rozwojowych;

2) zaleca się realizować nowe nasadzenia zieleni ozdobnej, 
rekreacyjnej i użytkowej w oparciu o dobór rodzimych gatunków, 
powszechnie reprezentowanych w miejscowym środowisku; 

3) nakazuje się zachować i chronić całość istniejącej zie-
leni na wyznaczonych terenach o takim przeznaczeniu podsta-
wowym, a także enklawy i zespoły zieleni wysokiej obecne na 
terenach istniejącej zabudowy, stosownie do uregulowań prze-
pisów odrębnych;

4) nakazuje się zachować i chronić szpalerowe nasadze-
nia drzew lub żywopłotów w ciągach ulicznych, rosnących w bez-
piecznej odległości od krawędzi jezdni; ubytki drzew w szpalerze 
należy uzupełniać takimi samymi gatunkami drzew.

5. W zakresie ochrony ludzi przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym niejonizującym:

wokół urządzeń elektroenergetycznych ŚN (urządzenia  
i obiekty stacji transformatorowych) nie występuje strefa ochron-
na II stopnia, w której czas przebywania ludzi byłby ograniczony.

6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się utrzymać przy remontach, przebudowie  

i rozbudowie historyczną formę architektoniczną i cechy stylowe 
istniejącej zabudowy zespołu mieszkaniowego przy ul. B. Do-
mańskiego i ul. Marzanny objętego strefą ochrony konserwator-
skiej „B”, wg zasad określonych w §10 i §11 rozdziału 5 działu II 
niniejszej uchwały; 

2) nakazuje się projektowaną zabudowę harmonijnie wkom-
ponować w krajobraz kulturowy, uwzględniając jego naturalne wa-
lory i wglądy widokowe.

Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9.1. Na obszarze objętym planem miejscowym nakazuje 
się respektowanie wymogów ochrony ładu przestrzennego i za-
sad jego kształtowania, zgodnie z ustaleniami tego planu.

2. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego:

1) ustala się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz 
remont istniejących budynków zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych 
uchwały, z zastrzeżeniem ustaleń o których mowa w § 10 i 11 
uchwały;

2) dopuszcza się, dla istniejących budynków i obiektów 
oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie miej-
scowym wskaźniki zabudowy, liczbę kondygnacji, wysokość, 
geometrię dachu, linię zabudowy, szerokość elewacji frontowej, 
z zastrzeżeniem ustaleń o których mowa w § 10 i 11 uchwały, 
dokonywanie:

a) remontu w zakresie bieżącego utrzymania, ocieplania ścian 
zewnętrznych, wymiany pokrycia dachu oraz rozbiórki obiektu,

b) zmianę sposobu użytkowania obiektu,
c) przebudowę obiektu, 
d) rozbudowę obiektu w zakresie zgodnym z przepisami 

szczegółowymi uchwały,
e) dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnospraw-

nych;
3) nie dopuszcza się, dla istniejących terenów zabudowa-

nych, które posiadają mniejsze niż ustalone w planie wskaźniki 
powierzchni biologicznie czynnej, pomniejszania tej powierzchni;

4) ustala się sytuować nowe budynki zgodnie z obowią-
zującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi  
w tekście lub na rysunku planu miejscowego;
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5) ustala się utrzymanie istniejących budynków mieszkal-
nych w formach zabudowy wolno stojącej, bliźniaczej lub szere-
gowej oraz dopuszcza się utrzymanie usytuowania budynków 
istniejących przy granicy działek, a budynków gospodarczych  
i garażowych jako obiektów bliźniaczych przylegających po obu 
stronach granicy sąsiednich działek;

6) budynki na działce budowlanej należy sytuować, utrzy-
mując ustalony planem kierunek kalenicy i zachowując położenie 
elewacji frontowej:

a) równoległe lub prostopadłe do frontowej granicy działki 
o kształcie prostokątnym lub zbliżonym, 

b) prostopadłe do bocznych granic działki skośnej lub nie-
regularnej,

c) indywidualnie ustalone, na działkach narożnych i w plom-
bach zabudowy, nawiązując się do usytuowania sąsiedniej zabudo-
wy, jej cech i parametrów; 

7) ustala się, dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, 
obowiązek zachowania dla obu lub wszystkich segmentów bu-
dynku jednolitych lub zbliżonych parametrów i cech dot.: gabary-
tów, formy dachu, koloru pokrycia dachowego, podziałów stolarki 
okiennej i drzwiowej i kolorystyki elewacji.

3. Ustala się stosować szczegółowe zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, określone w rozdziale 4 uchwały, 
dla poszczególnych terenów oznaczonych numerem i symbolem 
literowym, w szczególności dotyczące:

1) rodzajów przeznaczenia i zabudowy terenu;
2) wskaźników i parametrów zagospodarowania terenu,  

w tym: wskaźniki zabudowy, udział powierzchni biologicznie 
czynnej, ilość miejsc postojowych, itp. warunków;

3) parametrów kształtowania zabudowy i jej cech, w tym: 
gabaryty obiektów, kształt dachów i elewacji, szerokość elewacji 
frontowych, itp. warunków.

 
Rozdział 5  
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10.1. Nakazuje się, na zasadach określonych w planie 
miejscowym i przepisach odrębnych, chronić obiekty architektu-
ry o cechach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków 
nieruchomych, proponowane do ochrony w studium konserwa-
torskim oraz określone w tekście i oznaczone na rysunku planu 
miejscowego stosownym oznaczeniem graficznym.

2. Obiekty architektury i budownictwa o cechach zabytko-
wych wykazane w studium konserwatorskim oraz objęte ochroną 
konserwatorską ustaloną planem miejscowym, obejmują budyn-
ki mieszkalne jednorodzinne na wydzielonych działkach oraz 
budynki gospodarcze, przy ulicach: 

a) ul. B. Domańskiego nr 44 - 66, 7 domów bliźniaczych  
z lat 20. - 30. XX w., oraz budynek gospodarczy pod nr 64, 

b) ul. Marzanny nr 2 – 8, 2 domy bliźniacze z lat 20. - 30. 
XX w., 

c) ul. Marzanny nr 10 – 32, 3 domy szeregowe czterosek-
cyjne z lat 20. - 30. XX w., 

d) ul. Marzanny nr 1–7, 9 - 15, 2 domy szeregowe cztero-
sekcyjne z lat 20. - 30. XX w., częściowo przebudowane w latach 
80. XX w.

e) ul. Marzanny nr 17a – 23, 1 dom szeregowy pięciosek-
cyjny z lat 20. - 30. XX w., częściowo przebudowany w latach 80. 
XX w.

3. Określa się zakres ochrony konserwatorskiej ustalonej 
planem miejscowym, w tym obiektów ujętych w gminnej ewiden-
cji zabytków nieruchomych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 4, po-
legający na zachowaniu tych obiektów i utrzymaniu w należytym 
stanie technicznym lub przy dokonywaniu remontu, renowacji  
i rekonstrukcji - zachowaniu: 

1) kształtu bryły, formy architektonicznej i wystroju histo-
rycznego;

2) układu elewacji, podziały pionowe i poziome, wykroju 
otworów okien i drzwi;

3) konstrukcji, materiału i faktury ścian, sklepień i pokrycia 
dachu;

4) portali i obramień, detali architektonicznych, lukarn da-
chowych, zdobień i dekoracji, sztukaterii;

5) kształtu i podziałów stolarki otworowej bram, drzwi i okien;
6) zachowanych historycznych nawierzchni i bruków na 

posesjach;
7) zachowanych ogrodzeń, furtek i bram wjazdowych.

4. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów ob-
jętych ochroną konserwatorską ustaloną w planie miejscowym, 
dokonywaną przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 3, 
stosowanych do części historycznej obiektu oraz przy spełnieniu 
ustaleń planu miejscowego i harmonijnym nawiązaniu kompozy-
cyjnym nowej części obiektu do części historycznej.

5. Dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 3 i ust. 4 po 
uzyskaniu opinii lub uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Opolu. 

6. Zaleca się, na zasadach określonych w planie miejsco-
wym i przepisach odrębnych, ochronę zabytkowych obiektów bu-
dowlanych położonych w obszarze planu miejscowego, innych 
niż ujęte w planie miejscowym, które po dacie uchwalenia planu 
miejscowego zostaną ujęte w gminnej ewidencji zabytków nie-
ruchomych.

7. Ustala się wymóg respektowania zaleceń konserwator-
skich dla budynków o cechach zabytkowych, które są określone 
dla terenów 1-MN, 2-MN, 3-MN w dziale IV rozdziale 2 niniejszej 
uchwały.

8. W obszarze planu miejscowego nie występują dobra 
kultury współczesnej wymagające ochrony.

§ 11.1. Ustanawia się strefę „B” - ochrony konserwator-
skiej dla historycznego układu przestrzennego z lat 30 - tych XX 
wieku - zespołu mieszkaniowego w rejonie ulic B. Domańskiego  
i ul. Marzanny.

2. Granicę strefy „B” określa rysunek planu miejscowego.
3. W granicach strefy „B” - ochrony konserwatorskiej ustala 

się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się zachowanie historycznego rozplanowania 

przestrzennego w zakresie istniejącego usytuowania budynków, 
układu działek i linii zabudowy, ciągów ulic i przejścia pieszego 
komunikacji wewnętrznej oraz kompozycji wnętrz urbanistycz-
nych i zieleni;

2) nakazuje się zachowanie bez zmian wszystkich obiek-
tów o cechach zabytkowych położonych w strefie „B” wymienio-
nych w § 10 ust. 2, w zakresie ich gabarytów, formy, wystroju  
i detalu architektonicznego stosownie do warunków określonych 
w szczegółowych zaleceniach konserwatorskich; 

3) nakazuje się, by projektowane, przebudowywane lub 
rozbudowywane budynki nie zabytkowe nawiązywały swymi 
gabarytami, architekturą i charakterem do sąsiedniej istniejącej 
zabudowy zabytkowej i harmonijnie były wkomponowane w hi-
storyczny układ przestrzenny;

4) zakazuje się nadbudowy wszelkich budynków ponad ist-
niejące gabaryty lub gabaryty przylegającej zabudowy historycz-
nej oraz przebudowy naruszającej formę istniejących dachów; 
zakaz nie dotyczy budowy nowych lukarn dachowych przy za-
chowaniu zasady kontynuacji formy lukarn istniejących; 

5) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń pkt 1 i 2 na zasa-
dach określonych w § 10 ust. 4 i 5, pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia projektów przedsięwzięć inwestycyjnych z Woje-
wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu, obejmującego 
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zakres i formę architektoniczną wszystkich przewidzianych do 
realizacji prac remontowych, adaptacyjnych i przebudowy obiek-
tów o cechach zabytkowych oraz zmian w zagospodarowaniu  
i sposobie użytkowania terenu.

Rozdział 6 
Ogólne wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznej 

§ 12.1. Plan określa jako przestrzenie publiczne, oznaczone 
symbolami i wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny przezna-
czenia podstawowego, obejmujące:

1) pasy dróg publicznych w ciągach ulic, ciągów pieszo-
jezdnych oraz ciągów pieszych, parkingów publicznych wszyst-
kich rodzajów i klas oraz skrzyżowań tych ulic, oznaczone sym-
bolami: KD-Z, KD-L, KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4, KD-Y1, 
KD-Y2, KX, KP;

2) tereny zieleni publicznej i zieleni izolacyjnej, oznaczone 
symbolami: ZP, ZI.

2. Wymagania kształtowania przestrzeni publicznych okre-
śla się następująco:

1) należy zachować odpowiedni, ustalony planem rodzaj 
przeznaczenia terenu oraz standardy, parametry i wskaźniki za-
gospodarowania określone planem; 

2) tereny przestrzeni publicznych nie mogą być przezna-
czane na cele zagospodarowania i zabudowy niepublicznej lub 
ograniczane powierzchniowo i funkcjonalnie oraz nie mogą być 
przeznaczane do podziałów i obrotu gruntami na cele niezgodne 
z ich przeznaczeniem określonym w planie lub dla użytkowania 
nie publicznego, poza obiektami dopuszczonymi w pkt 3;

3) określa się w pasach drogowych ulic, stosownie do wa-
runków sytuacyjnych w zagospodarowaniu terenu przeznaczenia 
podstawowego, z wyjątkiem skrzyżowań komunikacyjnych, za 
zgodą zarządcy terenu - możliwość sytuowania i lokalizowania:

a) elementów małej architektury, hydrantów ulicznych, zna-
ków informacyjnych i oświetlenia,

b) zatok i wiat przystanków autobusowych, urządzonych 
miejsc na kontenery odpadów komunalnych oraz urządzeń od-
dzielających ruch kołowy od pieszego lub rowerowego,

c) elementów małej architektury, zegarów, znaków i planów 
informacyjnych, oświetlenia i zieleni urządzonej niskiej i wysokiej,

d) kiosków, punktów handlowych i gastronomicznych w obiek-
tach o powierzchni zabudowy do 5,0 m2 niewymagających pozwo-
lenia budowlanego i sytuowanych w miejscach niepowodujących 
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) dopuszcza się doraźne ustawianie toalet kontenerowych 
obsługiwanych w komunalnym systemie oczyszczania miasta;

5) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków, 
ogrodzeniach i innych nośnikach przylegających od strony tere-
nów przestrzeni publicznej, tablic reklamowych niezwiązanych 
bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części;

6) lokalizacja i umieszczanie reklam w obszarze przestrze-
ni publicznych jest dopuszczone w pasach dróg publicznych po 
uzyskaniu zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej i uisz-
czeniu stosownych opłat za takie zajęcie w trybie określonym 
przepisem odrębnym. 

3. Dopuszcza się jako miejsca dla organizacji publicznych 
imprez lokalnych (np. festyny i pikniki sąsiedzkie), tereny w ob-
szarze przestrzeni publicznych ustalonych planem oznaczone 
symbolami: ZP, ZI, pod warunkiem zachowania zgodności rodza-
ju imprezy z podstawowym przeznaczeniem terenu i sposobem 
jego użytkowania oraz po uzyskaniu warunków i zgody zarządcy 
lub właściciela terenu.

4. Dopuszcza się lokalizację doraźnych miejsc postojowych 
dla samochodów osób odwiedzających cmentarz, na terenach ulic 
KD-D na warunkach określonych przez zarządcę ulicy; zakazuje 
się wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów na tere-
nach zieleni oznaczonej symbolami: ZP, ZI. 

Rozdział 7  
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 

§ 13. Dla wyodrębnionych w planie miejscowym terenów  
o określonym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym lub do-
puszczalnym ustala się obowiązujące ogólne parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu z dopusz-
czeniem tolerancji wskaźników i wymiarów do 10%, o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w dziale IV niniejszej uchwały nie stanowią 
inaczej:

1. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczonej symbolem - MW przy przebudowie, rozbu-
dowie i odtwarzaniu budynków - ustala się: 

1) rodzaj zabudowy: pojedyncze budynki wolno stojące na 
wydzielonych działkach wraz z budynkami gospodarczymi lub 
garażami; 

2) dopuszcza się usługi bytowe w lokalach użytkowych, 
które zaleca się sytuować w parterach budynków mieszkalnych, 
z zachowaniem warunków:

a) lokale użytkowe wydzielone z mieszkań nie mogą prze-
kroczyć 20% powierzchni użytkowej mieszkania,

b) łączna powierzchnia wbudowanych lokali użytkowych 
nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego;

3) zakazuje się budowy nowych budynków mieszkalnych; 
dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

4) zakazuje się budowy nowych budynków gospodarczych, 
za wyjątkiem terenów dopuszczonych do lokalizacji takich bu-
dynków w ustaleniach szczegółowych; dopuszcza się budowę 
garaży oraz przebudowę istniejących budynków gospodarczych  
i garażowych w miejscach niekolidujących z wymogami przepisów 
odrębnych;

5) ustala się by maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
przekraczała – 40% powierzchni działki; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% po-
wierzchni terenu;

7) w zagospodarowaniu terenu przewidzieć m.in. place za-
baw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełno-
sprawnych, przy czym co najmniej 30% ich powierzchni powinno 
znajdować się na terenie biologicznie czynnym;

8) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych dla terenów 
MW, w wielkości: 1,5 miejsca/1 mieszkanie; dodatkowo 2 miej-
sca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług wbudowanych  
w lokalach użytkowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce na lokal usłu-
gowy; wszystkie parkingi powinny być lokalizowane na terenie 
przeznaczenia podstawowego;

9) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: do 3 
kondygnacji nadziemnych, tj. o wysokości całkowitej do 15,0 m, li-
czone od powierzchni terenu do kalenicy, w tym wykorzystanie na 
cele mieszkalne kondygnacji poddaszy budynków; dopuszcza się 
wykorzystać 4 kondygnację użytkową w gabarycie istniejącego da-
chu budynku mieszkalnego i oświetloną oknami połaciowymi; 

10) wysokość budynków gospodarczych i garaży: 1 kon-
dygnacja nadziemna tj. do 5,0 m, liczone od powierzchni terenu 
do kalenicy;

11) dachy budynków mieszkalnych strome; dwu lub wie-
lospadowe, o symetrycznym kącie nachylenia, kryte dachówką 
lub innym materiałem ogniotrwałym; o cechach odpowiadają-
cych dachówce; zalecane nachylenie połaci dachowych ca 35o 
- 45o; dachy budynków gospodarczych i garaży strome o formie 
odpowiadającej dachom budynku mieszkalnego; dachy na ze-
społach garaży zaleca się strome o nachyleniu połaci do 35o; 
dopuszcza się dachy pulpitowe dostosowane do formy dachów 
garaży istniejących; 

12) kierunek głównej kalenicy dachu należy utrzymać wg 
stanu istniejącego lub jako równoległy do osi ulicy; 
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13) nakazuje się respektować nieprzekraczalne linie za-
budowy ustalone w rysunku planu miejscowego; w przypadku 
braku określenia linii zabudowy na rysunku planu miejscowego 
zachować odległości istniejących linii zabudowy, nie mniejsze 
od wartości określonych w § 18 rozdziału 1 działu III niniejszej 
uchwały.

2. Dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – MN, przy 
przebudowie, rozbudowie i odtwarzaniu budynków oraz budowie 
- ustala się: 

1) rodzaj zabudowy: pojedyncze budynki mieszkalne - 
wolno stojące, bliźniacze, szeregowe i atrialne na wydzielonych 
działkach wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami; do-
puszcza się, w przypadkach zabudowy istniejącej, utrzymanie  
2 budynków jednorodzinnych na 1 działce;

2) dopuszcza się przeznaczenie do 30 % powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego na wbudowany 1 lokal użytkowy 
dla usług bytowych lub innych usług nieuciążliwych dla sąsiedz-
twa;

3) ustala się, na niezabudowanych działkach terenów MN, 
budowę nowych wolno stojących budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych oraz budynków gospodarczych lub altan i garaży wg. 
zasad i parametrów planu miejscowego;

4) zakazuje się budowy nowych budynków mieszkalnych 
na istniejących działkach zabudowanych MN; dopuszcza się 
rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych; dopuszcza się budowę garaży 
oraz przebudowę istniejących budynków gospodarczych i ga-
rażowych w miejscach nie kolidujących z wymogami przepisów 
odrębnych; 

5) ustala się wskaźniki powierzchni zabudowy działki, na 
terenach:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 
symbolem MN, na których łączna powierzchnia zabudowy wszyst-
kich budynków na działce nie może przekroczyć odpowiednio 
dla: 

- zabudowy wolno stojącej 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

- zabudowy bliźniaczej 35% powierzchni działki budowla-
nej, 

- zabudowy szeregowej 40 - 45% powierzchni działki bu-
dowlanej,

- zabudowy atrialnej 55% powierzchni działki budowlanej,
b) istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowanej działki nie 
więcej niż o 10 %, stosownie do istniejących możliwości tere-
nowych działki uzasadnionych w projekcie zagospodarowania 
terenu;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 
nie może być mniejsza niż, odpowiednio w: 

- zabudowie wolno stojącej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

- zabudowie bliźniaczej 45% powierzchni działki budow-
lanej, 

- zabudowie szeregowej 35 - 40% powierzchni działki bu-
dowlanej,

- zabudowie atrialnej 25% powierzchni działki budowla-
nej;

7) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych dla terenów 
MN, w wielkości: 

a) w zabudowie wolno stojacej i bliźniaczej - 2 miejsca/1 dział-
kę, lub w przypadku 2 mieszkań w budynku - 1,5 miejsca/mieszkanie, 
w tym 1 miejsce/mieszkanie może być zapewnione w garażu, 

b) w zabudowie szeregowej i atrialnej - 1 miejsce / 1 dział-
kę, w tym 1 miejsce/mieszkanie może być zapewnione w garażu; 
dopuszcza się 1 miejsce na podjeździe do garażu,

c) dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług wbudowanych w lokalu użytkowym, 
lecz nie mniej niż 1 miejsce na lokal usługowy, 

d) wszystkie miejsca postojowe powinny być lokalizowane 
na terenie przeznaczenia podstawowego MN;

8) forma zabudowy garaży i budynków gospodarczych: 
wbudowane, wolno stojące lub dobudowane; sytuowane w głębi 
działki lub w granicy frontowej lub tylnej działki; na sąsiadujących 
działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych i garaży bezpośrednio przy bocznej lub tylnej grani-
cy działki w formie zabudowy bliźniaczej lub czworaczej; 

9) wysokość budynków mieszkalnych:
a) dla budynków wolno stojących i bliźniaczych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i strychem 
tj. o wysokości całkowitej do 12,0 m, 

b) dla budynków szeregowych i szeregowo - atrialnych do 
2 kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i stry-
chem tj. o wysokości całkowitej do 10,0 m;

10) wysokość budynków gospodarczych i garaży: 1 kon-
dygnacja nadziemna tj. do 5,0 m, liczone od powierzchni terenu 
do kalenicy;

11) dachy budynków mieszkalnych strome; dwu lub wielo-
spadowe, o symetrycznym kącie nachylenia, kryte dachówką lub 
innym materiałem ognioodpornym o cechach odpowiadających 
dachówce; zalecane nachylenie połaci dachowych ca 35o - 45o; 
dopuszcza się, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 
zachowanie formy dachów płaskich na istniejących budynkach;

12) dachy budynków gospodarczych i wolno stojących 
garaży strome lub płaskie, nawiązujące formą i geometrią do da-
chów budynków mieszkalnych;

13) kierunek głównej kalenicy dachu budynku mieszkal-
nego równoległy do osi ulicy; w przypadku pojedynczych działek 
plombowych formę dachu i kierunek kalenicy należy ustalić indy-
widualnie w nawiązaniu do budynków sąsiednich;

14) nakazuje się respektować obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu miejscowego; 
w przypadku braku określenia linii zabudowy na rysunku planu 
miejscowego zachować odległości linii zabudowy nie mniejsze 
od wartości określonej w § 18 rozdziału 1 działu III niniejszej 
uchwały;

15) dla budynków zabytkowych oraz terenów objętych 
strefą ochrony konserwatorskiej „B” należy stosować łącznie 
ustalenia § 10 i § 11 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwały.

3. Dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej z usługami, oznaczonych symbolem MN(U) przy budowie, 
przebudowie, rozbudowie i odtwarzaniu budynków - ustala się:

1) rodzaj zabudowy: pojedyncze budynki wolnostojące, 
bliźniacze i szeregowe na wydzielonych działkach wraz z usłu-
gami w budynkach lub lokalach użytkowych oraz z budynkami 
garaży;

2) dopuszcza się przeznaczenie do 50 % powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego na wbudowany lub oddzielny 
1 lokal użytkowy dla usług bytowych lub usług komercyjnych nie-
uciążliwych dla sąsiedztwa; dla oddzielnego budynku usługowe-
go wielkość ta nie może przekroczyć 80% powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego; 

3) ustala się, na niezabudowanych działkach terenów 
MN(U), budowę nowych wolno stojących budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych oraz budynków usługowych i garaży wg. 
zasad i parametrów planu miejscowego;

4) zakazuje się budowy nowych budynków mieszkalnych 
na istniejących działkach zabudowanych MN(U); dopuszcza się 
rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych;

5) ustala się, że na terenach projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej z usługami, oznaczonych symbolem MN(U) mak-
symalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 45% 
(55% w zabudowie atrialnej) powierzchni działki budowlanej;
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6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 % 
(25% zabudowie atrialnej) powierzchni działki budowlanej;

7) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych dla terenów 
MN(U), w wielkości: 

a) w zabudowie wolno stojacej i bliźniaczej - 2 miejsca/1 dział-
kę, lub w przypadku 2 mieszkań w budynku - 1,5 miejsca/ mieszka-
nie, w tym 1 miejsce/mieszkanie może być zapewnione w garażu, 

b) w zabudowie szeregowej i atrialnej - 1 miejsce/1 działkę, 
w tym 1 miejsce/mieszkanie może być zapewnione w garażu; 
dopuszcza się 1 miejsce na podjeździe do garażu,

c) dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług w wbudowanych lokalu użytkowym, 
lecz nie mniej niż 1 miejsce na lokal usługowy, 

d) wszystkie miejsca postojowe powinny być lokalizowane 
na terenie przeznaczenia podstawowego MN(U);

8) formy zabudowy MN(U): 
a) budynki mieszkalne z usługami – wolno stojące, bliźnia-

cze i szeregowo - atrialne,
b) usługi – wbudowane w budynek mieszkalny lub usytuo-

wane w budynku wolno stojącym albo dobudowanym, 
c) garaże - wbudowane, wolno stojące lub dobudowane, 

sytuowane w głębi działki lub w granicy frontowej albo tylnej 
działki; na sąsiadujących działkach budowlanych dopuszcza się 
lokalizację garaży bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy 
działki w formie zabudowy bliźniaczej; 

9) wysokość budynków mieszkalnych z usługami: 
a) dla budynków wolno stojących i bliźniaczych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i strychem 
tj. o wysokości całkowitej do 12,0 m, 

b) dla budynków szeregowych i szeregowo - atrialnych do 
2 kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i stry-
chem tj. o wysokości całkowitej do 10,0 m;

10) wysokość budynków usługowych i garaży: 1 kondyg-
nacja nadziemna tj. do 5,0 m, liczone od powierzchni terenu do 
kalenicy;

11) dachy budynków mieszkalnych strome, dwu lub cztero-
spadowe, o symetrycznym kącie nachylenia, kryte dachówką lub 
innym materiałem ognioodpornym; o cechach odpowiadających 
dachówce; zalecane nachylenie połaci dachowych ca 35o - 45o; 
dopuszcza się zachowanie formy dachów płaskich na istnieją-
cych budynkach;

12) dachy budynków usługowych i garaży strome, nawią-
zujące formą do dachów budynków mieszkalnych; zaleca się 
dachy o małym spadku od 15% - 25% a w przypadkach uzasad-
nionych otoczeniem sąsiedniej zabudowy – dachy płaskie;

13) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do osi uli-
cy; w przypadku pojedynczych działek plombowych formę dachu 
i kierunek kalenicy należy ustalić indywidualnie w nawiązaniu do 
budynków sąsiednich;

14) nakazuje się respektować obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu miejscowego; 
w przypadku braku określenia linii zabudowy na rysunku planu 
miejscowego zachować odległości linii zabudowy nie mniejsze 
od wartości określonej w § 18 rozdziału 1 działu III niniejszej 
uchwały;

15) dla budynków zabytkowych oraz terenów objętych 
strefą ochrony konserwatorskiej „B” należy stosować łącznie 
ustalenia § 10 i § 11 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwały.

4. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbo-
lem: U, przy budowie oraz przebudowie, rozbudowie i odtwarza-
niu budynków - ustala się:

1) rodzaj zabudowy: pojedyncze wolno stojące budynki 
usługowe, na wydzielonych działkach oraz budynki gospodar-
cze i garaże;

2) ustala się, na niezabudowanych działkach terenów U, 
budowę nowych wolno stojących budynków usługowych oraz bu-
dynków gospodarczych i garaży wg. zasad i parametrów planu 
miejscowego;

3) ustala się by maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu nie przekraczała – 50 % powierzchni terenu;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 20 % powierzchni terenu;

5) w granicach terenu nakazuje się zapewnienie miejsc 
postojowych:

a) dla samochodów osobowych przyjmując wskaźnik 2 – 3 
miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 
oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnospraw-
nej,

b) dla samochodów ciężarowych i dostawczych o ładow-
ności do 2,5 tony, w ilości wg potrzeb określonych rodzajem  
i charakterem usług;

6) rozwiązanie wewnętrznej komunikacji w granicach wy-
znaczonego terenu winno umożliwiać parkowanie, wjazdy i wy-
jazdy również samochodów ciężarowych przodem na drogę pub-
liczną;

7) zaleca się wbudowanie urządzeń technicznych w kuba-
turowe obiekty trwałe;

8) dopuszcza się, na terenach U po za strefą ochrony sani-
tarnej cmentarza, wydzielenie części powierzchni użytkowej pro-
jektowanych budynków z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 
właściciela lub osoby dozorującej obiekt;

9) formy zabudowy: 
a) budynki usługowe – wolno stojące; dopuszcza się bu-

dynek istniejący na terenie 1-U, jako dobudowany do granicy 
działki,

b) garaże - wbudowane, wolno stojące lub dobudowane do 
budynków usługowych, sytuowane w głębi działki lub w tylnej gra-
nicy działki; na sąsiadujących działkach budowlanych dopusz-
cza się lokalizację garaży bezpośrednio przy bocznej lub tylnej 
granicy działki w formie zabudowy bliźniaczej; 

10) wysokość budynków usługowych: do 2 kondygnacji 
nadziemnych; wraz z poddaszem użytkowym i strychem tj. o wy-
sokości całkowitej do 8,0 m, liczonej od powierzchni terenu do 
kalenicy;

11) wysokość budynków garaży: 1 kondygnacja nadziem-
na tj. ca 5,0 m, liczone od powierzchni terenu do kalenicy;

12) dachy budynków usługowych pochyłe niskie, dwu lub 
czterospadowe, o symetrycznym kącie nachylenia, kryte da-
chówką lub innym materiałem ognioodpornym; o cechach odpo-
wiadających dachówce; zalecane nachylenie połaci dachowych 
do 25o; dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych nawią-
zaniem do sąsiedniej zabudowy lub dla budynków istniejących 
– dachy płaskie;

13) dachy budynków garaży pochyłe niskie, nawiązujące 
formą i geometrią do dachów budynków usługowych; dopuszcza 
się dachy o małym spadku do 15% a w przypadkach uzasadnio-
nych – dachy płaskie;

14) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do osi uli-
cy; w przypadku pojedynczych działek plombowych formę dachu 
i kierunek kalenicy należy ustalić indywidualnie w nawiązaniu do 
budynków sąsiednich;

16) nakazuje się respektować nieprzekraczalne linie za-
budowy ustalone w rysunku planu miejscowego; w przypadku 
braku określenia linii zabudowy na rysunku planu miejscowego 
zachować odległości linii zabudowy nie mniejsze od wartości 
określonej w § 18 rozdziału 1 działu III niniejszej uchwały.

5. Na terenach MW, MN, MN(U) i U dla istniejącej i plano-
wanej zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowę oraz do-
puszczoną planem rozbudowę i nadbudowę lub zmianę sposobu 
użytkowania istniejących budynków pod warunkiem utrzymania 
podstawowego przeznaczenia terenu ustalonego w planie miej-
scowym.

6. Określa się podstawowe wymogi i elementy zagospoda-
rowania działek na terenach MW, MN, MN(U) jako wymagane lub 
dopuszczone w obszarze planu miejscowego:



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 20    - 1320 -      poz. 650

a) ustala się zasadę lokalizacji 1 budynku mieszkalnego na 
1 działce w zabudowie MW, MN, MN(U); zakaz budowy nowych 
budynków gospodarczych,

b) podstawowe lub dopuszczone elementy zagospodaro-
wania działki:

- wjazd na działkę oraz dojście do budynku, miejsca posto-
jowe dla samochodów na działce,

- garaż wbudowany, przybudowany do budynku miesz-
kalnego lub usługowego, albo wolno stojący lub usytuowany  
w granicy działki,

- altana ogrodowa, oranżeria nieprodukcyjna; dopuszcza 
się utrzymać istniejący budynek gospodarczy, 

- zieleń ogrodowa drzewa i krzewy, obiekty małej architek-
tury, w tym dopuszcza się basen ogrodowy lub kąpielowy, ogro-
dzenie działek z bramą i furtką, 

- urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym: miejsce na 
czasowe gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach, przy-
łącza oraz sieci infrastruktury technicznej. 

7. Ustala się stosować ogrodzenia frontowe o wysokości: 
do 1,4 m dla działek na terenach MW, MN, MN(U), do 1,8 m dla 
działek na terenach U, lub nawiązujące wysokością do istniejące-
go ogrodzenia istniejącego, wykonane jako ażurowe z użyciem 
cegły, kamienia, drewna i metalu; zaleca się jednolitą w formę  
w ciągach sąsiadujących ogrodzeń przy tej samej ulicy; wyklucza 
się ogrodzenia pełne oraz prefabrykaty betonowe dla ogrodzeń 
frontowych, a również bocznych w zabudowie mieszkaniowej; 
nie określa się wysokości dla ogrodzeń bocznych i tylnych.

Rozdział 8 
Zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomo-

ści 

§ 14.1. Wydzielenie obszarów przestrzeni publicznej,  
z przeznaczeniem na projektowane ciągi komunikacyjne, usłu-
gi publiczne i zieleń oraz dokonanie podziału terenu na działki 
budowlane nieruchomości niezabudowanych nakazuje się do-
konać na podstawie ustaleń planu miejscowego po przeprowa-
dzeniu podziału nieruchomości, a w przypadkach koniecznych 
po dokonaniu scalenia gruntów w oparciu o procedury określone 
w przepisach odrębnych.

2. Wydzielenie działek na terenach, objętych ustalonym  
w planie miejscowym obowiązkiem scalenia i podziałów, prze-
znaczonych pod planowane funkcje: 3-MN(U), 2-U, 3-U, 5-ZP, 
2-KX i KD-D4, należy dokonać w granicach oznaczonych na 
rysunku planu miejscowego w oparciu o procedury określone  
w przepisach odrębnych.

3. W projektach podziału nieruchomości nakazuje się 
utrzymać określone w rysunku planu miejscowego linie rozgra-
niczające dla układu komunikacyjnego oraz terenów o ustalo-
nym przeznaczeniu a także respektować zasady podziału tych 
terenów na działki budowlane, określone liniami wewnętrznego 
podziału.

4. Dopuszcza się wtórne podziały nieruchomości, wyłącz-
nie na terenach lub miejscach dopuszczonych w ustaleniach 
szczegółowych, dokonywane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
pod warunkiem pełnego respektowania wszystkich ustaleń planu 
miejscowego w zakresie: przeznaczenia terenu, linii rozgranicza-
jących, zasad kształtowania zabudowy, dostępu komunikacyjne-
go, usytuowania wjazdów i obowiązujących linii zabudowy itp.

5. Dopuszcza się, bez naruszania ustaleń planu miejsco-
wego, dokonywanie niezbędnych podziałów geodezyjnych na 
terenach przeznaczenia podstawowego w celu wydzielenia dzia-
łek z dostępem do drogi publicznej pod obiekty i urządzenia tech-
niczne komunalnej infrastruktury technicznej w oparciu o projekty 
budowlane systemów sieciowych nienaruszające przepisów od-
rębnych oraz po dokonaniu uzgodnień z zarządcami terenów; 

dopuszczenie wydzielenia dotyczy działek pod takie obiekty jak 
np.: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków komunal-
nych, separatory wód opadowych oraz inne obiekty i urządzenia 
niezbędne dla funkcjonowania systemów sieciowych uzbrojenia, 
których usytuowanie jest niemożliwe na terenach przestrzeni 
publicznych określonych planem miejscowym dla ich lokalizacji.

6. Zakazuje się wydzielanie działek nie mających dostępu 
do drogi publicznej, za wyjątkiem przypadków powiększenia po-
wierzchni istniejącej działki, mającej dostęp do takiej drogi.

7. Ustala się, najmniejsze powierzchnie dla wydzielonych 
działek budowlanych:

a) w nowej zabudowie jednorodzinnej wolno stojącej MN - 
600 m2 przy najmniejszej szerokości frontu działki wynosiła 20 m,

b) w nowej zabudowie usługowej U - 900 m2 przy najmniej-
szej szerokości frontu działki wyniosła 35 m,

c) w nowej zabudowie mieszkaniowej z usługami MN(U) 
– 500 m2, nie określa się szerokości frontu działki,

d) w istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 
MW i jednorodzinnej MN oraz MN(U) - wolno stojącej, bliźnia-
czej, szeregowej i atrialnej, nakazuje się utrzymać istniejące po-
wierzchnie działek i szerokości frontów wg podziałów w istnieją-
cych granicach działek,

e) w istniejącej zabudowie usługowej U oraz dla terenów 
infrastruktury technicznej należy utrzymać powierzchnie działek 
wg ustaleń rysunku planu miejscowego.

8. Projekty podziału nieruchomości winny być opraco-
wane na podstawie rysunku planu miejscowego lub w oparciu  
o projekty zagospodarowania terenu sporządzone przez osoby 
posiadające uprawnienia do projektowania w architekturze lub 
innej stosownej specjalności.

Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów

§ 15.1. Tereny lub obiekty przewidziane do nowego prze-
znaczenia, do czasu realizacji planu miejscowego mogą być 
użytkowane i zagospodarowane bez zmian w sposób dotychcza-
sowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania niezbęd-
nych prac geodezyjnych, dojazdów i uzbrojenia w zakresie urzą-
dzeń sieciowych, wynikających z ustaleń planu miejscowego.

2. Zakazuje się zmiany sposobu użytkowania, przebudowy 
i rozbudowy obiektów na cele niezgodne z planowanym przezna-
czeniem terenów.

3. Zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych na grun-
tach niezabudowanych, które nie są przeznaczone w planie miej-
scowym do zabudowy.

4. Na terenach przeznaczonych w planie miejscowym do 
zabudowy dopuszcza się realizację obiektów o innym przezna-
czeniu niż ustalone w planie miejscowym, wyłącznie jako obiek-
tów tymczasowych w rozumieniu przepisu odrębnego.

Rozdział 10
Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości 

§ 16. Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące 
naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nierucho-
mości na rzecz Gminy Opole, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w następującej wysokości:

1) od nieruchomości niezabudowanych, położonych na no-
wych działkach wyznaczonych w obrębie terenów: MN, MN(U), 
U, przeznaczonych pod zabudowę w planie miejscowym -  
            30 %;

2) od nieruchomości pozostałych -          0 %.
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Dział III 
Ustalenia planu dotyczące terenów komunikacji koło-

wej i infrastruktury technicznej 

Rozdział 1 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej  

§ 17.1. Ustala się obszary przestrzeni publicznej w zakre-
sie komunikacji kołowej, wyodrębnione w rysunku planu miejsco-
wego ściśle określonymi lub orientacyjnymi liniami rozgranicza-
jącymi pasy drogowe, obejmujące:

1) ulicę układu zewnętrznego klasy zbiorczej KZ – ul. Księ-
dza Bolesława Domańskiego w ciągu drogi krajowej nr 45 – prze-
znaczoną dla ruchu tranzytowego i miejskiego pojazdów samo-
chodowych i ruchu pieszego wraz z wyposażeniem i urządzeniami 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem tego ruchu, okre-
ślonymi w przepisach odrębnych; dopuszcza się utrzymanie ob-
sługi komunikacyjnej, określonej w planie oraz istniejącej zabudo-
wy, bezpośrednimi wjazdami za zgodą zarządcy drogi krajowej;

2) ulicę układu obsługującego klasy lokalnej KL - ul. 10 Su-
deckiej Zmechanizowanej Dywizji, Prof. Józefa Kokota – prze-
znaczone do pełnienia funkcji obsługi komunikacyjnej obszarów  
i terenów zabudowy oraz dalszego ich otoczenia;

3) ulice układu obsługującego klasy dojazdowej KD -  
ul. Ludowa, ul. Słowiańska, ul. Zamiejska, ul. Prof. Witolda Ta-
szyckiego, ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego, ul. Prof. Władysła-
wa Tatarkiewicza, ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Prof.  
S. Kolbuszewskiego oraz ulica planowana KD - D4 – przeznaczo-
ne do pełnienia funkcji obsługi komunikacyjnej terenów zabudo-
wy oraz bezpośredniego ich otoczenia;

4) ulice dojazdowe pieszo - jezdne KD-Y - ul. Marzanny,  
ul. Prof. Eugeniusza Romera, ul. Prof. Stefana Banacha, ul. Prof. 
Stanisława Kulczyńskiego, ul. Jasna, ul. Cicha, ul. Miła, ul. Do-
bra, ul. Daleka;

5) ciągi pieszo – jezdne KY i ciągi piesze KX – przeznaczo-
ne do pełnienia funkcji obsługi komunikacyjnej terenów zabudo-
wy i działek budowlanych oraz bezpośredniego ich otoczenia.

2. Sytuowanie i prowadzenie oraz wymiana sieci komu-
nalnych urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogi, ulic 
i ciągów komunikacyjnych wymienionych w ust. 1, może się od-
bywać na zasadach określonych w ustaleniach planu miejscowe-
go, przepisach odrębnych oraz na warunkach ustalonych przez 
zarządcę drogi lub ulicy.

 3. Dla obszarów przestrzeni publicznej w zakresie komuni-
kacji kołowej, wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
określa się w sposób następujący funkcje użytkowe i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) ruch kołowy i postój pojazdów samochodowych, zgod-
nie z klasyfikacją funkcjonalną i parametrami technicznymi,  
w obrębie jezdni, wjazdów na posesje oraz zatok postojowych;

2) ruch pieszy w obrębie chodników ulicznych i na ulicach 
pieszo - jezdnych;

3) ruch rowerowy w obrębie jezdni ulic lub chodników bez 
wydzielonych ścieżek rowerowych;

4) zieleń izolacyjna;
5) infrastruktura techniczna: podziemna i nadziemna; do-

puszczona do realizacji na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych oraz za zgodą zarządcy drogi;

6) obiekty inżynierskie oraz urządzenia techniczne zwią-
zane z obsługą ruchu drogowego, lokalizowane w sposób nie 
ograniczający bezpieczeństwa ruchu, w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi i zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Plan miejscowy nie ustala rozwiązań technicznych ele-
mentów układu komunikacyjnego, dróg ulic, skrzyżowań, węzłów 
oraz obiektów i urządzeń towarzyszących – rozwiązania takie 

powinny być oparte o zasady ustalone w planie miejscowym i za-
projektowane wg wymogów warunków technicznych, jako przed-
sięwzięcia inwestycyjne odpowiadające przepisom odrębnym.

§ 18. Dla układu komunikacji kołowej zawartego w grani-
cach planu miejscowego, ustala się klasyfikację funkcjonalną, 
podstawowe parametry techniczne oraz zasady modernizacji  
i rozbudowy tego układu, w sposób następujący:

1. Ulica klasy zbiorczej; oznaczona symbolem KD-Z jako 
przeznaczenie podstawowe dla odcinka drogi krajowej Nr 45 re-
lacji: Złoczew- Kluczbork Opole – Racibórz – Chałupki, w ciągu 
ulicy Księdza Bolesława Domańskiego, dla której ustala się na-
stępujące warunki:

1) trasę drogi utrzymuje się bez zmian w istniejącym pasie 
ulicy;

2) szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających: jako 
ulicy KD-Z w obszarze istniejącej zabudowy ul. Księdza Bolesła-
wa Domańskiego – szerokość zmienna 12,5 –15,0 m, średnio 
ok. 14,0 m; 

3) pas drogowy ulicy o szerokościach określonych w pkt 2 
niniejszego ustępu przeznacza się na docelowe potrzeby zwią-
zane z utrzymaniem i modernizacją drogi, tj.:

a) na odcinku drogi o przekroju ulicznym, w ciągu ul. Księ-
dza Bolesława Domańskiego należy utrzymać lub poprawić 
standard ulicy o wymaganych parametrach: jezdnia o szeroko-
ści minimum 6,0 m, chodniki obustronne co najmniej 1,5 m, dwa 
usytuowane obustronnie przystanki miejskiej komunikacji auto-
busowej, oświetlenie uliczne i kanalizacja opadowa, 

b) należy uzupełnić nasadzenia zieleni wysokiej lub żywo-
płoty o wysokości do 2,0 m, a w przypadkach uzasadnionych 
badaniami akustycznymi na terenach zabudowy mieszkaniowej 
w pasie do 100,0 m od jezdni ulicy KD-Z, zaleca się rozważyć 
założenie ekranów dźwiękochłonnych w miejscach stwierdzo-
nego pomiarami przekroczenia poziomu hałasu określonego  
w przepisach odrębnych; 

4) należy utrzymać włączenia istniejących ulic i dróg we-
wnętrznych na skrzyżowaniach z drogą krajową; dopuszcza się 
realizację nowych wjazdów - zjazdów dla obsługi komunikacyjnej 
terenów i działek bezpośrednio przyległych do drogi oraz utrzy-
manie wjazdów istniejących wg oznaczeń rysunku planu miej-
scowego w uzgodnieniu z zarządcą drogi krajowej;

5) ustala się obowiązującą linię zabudowy dla istniejących 
budynków, którą należy utrzymać wg stanu obrysów frontów ist-
niejącej zabudowy; przebudowy i rozbudowy budynków usytu-
owanych bliżej od jezdni ww. drogi, dopuszcza się dokonywać  
w uzgodnieniu z zarządcą drogi zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych 
budynków jako odległość - 15,0 m, licząc od zewnętrznej krawę-
dzi istniejącej jezdni ulicy klasy KD-Z w ciągu ul. Księdza Bolesła-
wa Domańskiego lub wg rysunku planu miejscowego.

2. Ulice klasy lokalnej układu obsługującego, oznaczone 
symbolami KD-L, jako przeznaczenie podstawowe dla istnieją-
cych ulic z rozróżnieniem szerokości pasa ulicy w liniach rozgra-
niczających oraz parametrów przekroju poprzecznego:

a) ulica oznaczona symbolem KD-L1:
- ul. 10. Sudeckiej Zmechanizowanej Dywizji - istniejąca 

szerokość pasa ulicy: 8,5 - 9,0 m, planowana szerokość pasa 
ulicy: 12,0 m,

b) ulica oznaczone symbolem KD-L2:
- ul. Prof. Józefa Kokota - szerokość pasa ulicy: 10,0 m; 

docelowo: 12,0 m, obsługujących tereny istniejącej i planowanej 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dla których ustala się na-
stępujące warunki: 

1) trasy ulic wymienionych wyżej pod literami: a i b, utrzy-
muje się bez zmian w istniejących lub planowanych pasach ulic; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających istniejących ulic 
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klasy lokalnej, oznaczonych KD-L1, KD-L2, należy zachować wg 
wymiarów określonych wyżej pod literami: a i b oraz wg ustaleń 
rysunku planu miejscowego; 

3) docelową szerokość ulicy KD-L2, dla planowanej czę-
ści ulicy położonej w granicach planu miejscowego terenu przy 
ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota, obejmującej poszerzenie pasa 
ulicy po stronie północnej o ok. 3,0 m należy ustalić na podstawie 
tamtego planu miejscowego, tj. do łącznej szerokości 12,0 m;

4) pas drogowy ulic o szerokościach określonych w pkt 1 
przeznacza się na planowane potrzeby związane z utrzymaniem 
i modernizacją ulic, tj.:

a) ulicy KD-L1 na odcinku o przekroju ulicznym, w ciągu 
ul. 10 Sudeckiej Zmechanizowanej Dywizji, należy utrzymać lub 
poprawić standard ulicy o wymaganych parametrach: jezdnia  
o szerokości minimum 6,0 m; po stronie zabudowy mieszkanio-
wej - chodnik jednostronny ze ścieżką rowerową o szerokości co 
najmniej 2,5 m; po stronie terenów zamkniętych – chodnik bez-
pieczeństwa o szerokości co najmniej 1,0 m; oświetlenie uliczne 
i kanalizacja opadowa,

b) ulicy KD-L2, w ciągu ul. Prof. Józefa Kokota, należy 
poprawić standard ulicy do wymaganych parametrów: jezdnia  
o szerokości minimum 6,0 m; chodniki obustronne o szerokości 
co najmniej 2,0 m, ścieżka rowerowa min. 1,5 m; jednostronny 
pas zieleni wysokiej po północnej stronie ulicy, oświetlenie ulicz-
ne i kanalizacja opadowa;

5) należy utrzymać włączenia ulic wewnętrznych na ist-
niejących i planowanych skrzyżowaniach; planuje się realizację  
2 nowych skrzyżowań dla ulic klasy KD-D po północnej stronie 
ulicy; dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy bezpośrednie wjaz-
dy dla obsługi komunikacyjnej działek przyległych do ulic KD-L1  
i KD-L2; ustala się utrzymanie wjazdów istniejących wg ozna-
czeń rysunku planu miejscowego;

6) ustala się obowiązującą linię zabudowy dla istniejących 
budynków, którą należy utrzymać wg linii obrysów frontów zabu-
dowy istniejącej; dopuszcza się przebudowę budynków usytuo-
wanych bliżej krawędzi jezdni niż ustalona linia zabudowy, jeżeli 
nie narusza ona przepisów odrębnych, którą można dokonywać 
po uzgodnieniu z zarządcą ulicy; 

7) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych 
lub rozbudowywanych budynków w odległości wg rysunku planu 
miejscowego od frontowej lub bocznej granicy działki przylega-
jącej do ulicy KD-L.

3. Ulice klasy dojazdowej oraz ulice pieszo - jezdne układu 
obsługującego, oznaczone symbolami: KD-D i KD-Y, jako prze-
znaczenie podstawowe dla istniejących i planowanych ulic z roz-
różnieniem szerokości pasa ulicy w liniach rozgraniczających oraz 
parametrów przekroju poprzecznego:

a) ulica oznaczona symbolem KD-D1, istniejąca:
- ul. Zamiejska - szerokość pasa ulicy: 10,0 i 12,0 m 
b) ulice oznaczone symbolem KD-D2, istniejące:
- ul. Słowiańska - szerokość pasa ulicy: 10,0 m 
- ul. Ludowa - szerokość pasa ulicy: 7,5 – 9,0 m
- ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego - szerokość pasa ulicy:  

          9,0 m,
- ul. Prof. S. Kolbuszewskiego - szerokość pasa ulicy: 
           9,0 m,
c) ulice oznaczone symbolem KD-D3, istniejące: 
- ul. Prof. Witolda Taszyckiego - szerokość pasa ulicy: 
          7,5 m,
- ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego - szerokość pasa ulicy:  

          7,5 m,
- ul. Prof. Władysława Tatarkiewicza - szerokość pasa ulicy:  

           7,5 m,
d) ulice dojazdowe pieszo - jezdne oznaczone symbolem 

KD-Y1, istniejące:
- ul. Prof. Eugeniusza Romera - szerokość pasa ulicy:
            6,0 m, 

- ul. Prof. Stefana Banacha - szerokość pasa ulicy:  6,0 m,
- ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego - szerokość pasa ulicy:  

           6,0 m,
- ul. Marzanny - szerokość pasa ulicy:               5,5 - 6,0 m,
e) ulice dojazdowe pieszo - jezdne oznaczone symbolem 

KD-Y2, istniejące:
- ul. Jasna - szerokość mijanki: 7,0 m; - szerokość pasa 

ulicy: 5,0 m,
- ul. Cicha - szerokość mijanki: 7,0 m; - szerokość pasa 

ulicy: 5,0 m
- ul. Miła - szerokość mijanki: 7,0 m; - szerokość pasa ulicy: 

5,0 m
- ul. Dobra - szerokość mijanki: 7,0 m; - szerokość pasa 

ulicy: 5,0 m
- ul. Daleka - szerokość pasa ulicy zmienna: 
 - na odcinku istniejącym o długości ok. 40 m:      5,0 m,
 - na odcinku planowanym o długości ok.115 m:        8,5 m,
f) ulica oznaczona symbolem KD-D4, planowana:
- ulica planowana z parkingami - szerokość pasa ulicy: 
         16,0 m
obsługujących tereny istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej, dla których ustala się następujące 
warunki: 

1) trasę ulic, wymienionych wyżej pod literami: a – g, utrzy-
muje się bez zmian w istniejących pasach ulic, a planowaną ulicę 
oznaczoną KD-D4 z jezdnią o szerokości 5,5 – 6,0 m, należy 
wyznaczyć wg ustaleń rysunku planu miejscowego,

2) szerokość w liniach rozgraniczających istniejących ulic 
klasy dojazdowej, oznaczonych KD-D1, KD-D2, KD-D3 oraz ulic 
dojazdowych pieszo-jezdnych KD-Y1, KD-Y2, należy zachować 
bez zmian wg wymiarów określonych wyżej pod literami: a – g 
oraz wg ustaleń rysunku planu miejscowego; szerokość w liniach 
rozgraniczających planowanej ulicy KD-D4 ustala się wg wymia-
rów określonych wyżej pod literą: f oraz wg ustaleń rysunku planu 
miejscowego,

3) pas drogowy, o szerokościach określonych w pkt 1 ni-
niejszego ustępu, przeznacza się na urządzenie, modernizację 
i utrzymanie istniejących ulic z jezdniami o szerokościach nie 
mniejszych niż: 

a) 5,0 - 6,0 m - dla ulic oznaczonych symbolami KD-D1 
i KD-D2,

b) 4,5 - 5,0 m - dla ulic oznaczonych symbolami KD-D3, 
c) 3,5 - 4,0 m - dla ulicy oznaczonej symbolem KD-Y1, 
d) 3,5 m z mijankami - dla ulic oznaczonych symbolami 

KD-Y2,
z zalecanymi w zależności od szerokości ulicy: obustron-

nymi w ulicach KD-D1 i KD-D2, lub chodnikami jednostronnymi 
albo bezpiecznikami w ulicach KD-D3, KD-Y1, KD-Y2; nie pla-
nuje się wydzielonych ścieżek rowerowych oraz wysokiej zieleni 
towarzyszącej, 

4) w ulicach KD-Y2 należy zachować istniejące mijan-
ki w jezdni o szerokości 6,0 m i długości 20,0 m usytuowane  
w miejscach poszerzeń ulicy oraz skośne poszerzenia jezdni do 
6,0 m w pasie ulicy do szerokości 8,0 m przy skrzyżowaniach 
wlotowych,

5) należy utrzymać określone na rysunku miejsca włączeń 
ulic wewnętrznych na istniejących skrzyżowaniach oraz na pla-
nowanych skrzyżowaniach ulicy KD-D4 we wlotach do ulic klasy 
KD-L i KD-D, 

6) ustala się utrzymanie istniejących wjazdów na działki  
z ulic KD-D i KD-Y oraz dopuszcza nowe bezpośrednie wjazdy 
na działki z przyległych ulic za zgodą zarządcy drogi oraz wg 
oznaczeń rysunku planu miejscowego,

7) ustala się obowiązującą linię zabudowy dla istniejących 
budynków, którą należy utrzymać wg linii obrysów frontów za-
budowy istniejącej; dopuszcza się przebudowę budynków usy-
tuowanych bliżej krawędzi jezdni niż ustalona linia zabudowy, 
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którą można dokonywać po uzgodnieniu z zarządcą ulicy jeżeli 
nie narusza to przepisów odrębnych,

8) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych 
lub rozbudowywanych budynków w odległości wg rysunku planu 
miejscowego od frontowej lub bocznej granicy działek przylega-
jących do ulic KD-D i KD-Y.

4. Ciągi pieszo - jezdne, oznaczone symbolem (KY), jako 
przeznaczenie uzupełniające dla istniejących dojazdów na tere-
nach mieszkaniowych, a także geodezyjnie wydzielonych dróg 
dojazdowych do plombowych działek zabudowanych, dla któ-
rych ustala się następujące warunki:

1) usytuowanie ciągów pieszo – jezdnych należy utrzymać 
wg ustaleń rysunku planu miejscowego;

2) szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgrani-
czających wg ustaleń rysunku planu miejscowego; planowana 
szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 3,0 – 5,0 m – reali-
zacja wg przepisów odrębnych; 

3) pas ciągu pieszo - jezdnego o szerokościach określo-
nych w pkt. 1 niniejszego ustępu przeznacza się na urządzenie, 
modernizację i utrzymanie jezdni o nawierzchni utwardzonej 
wraz z odwodnieniem powierzchniowym, zaleca się utwardzone 
bezpieczniki; 

4) ustala się urządzenie wjazdów na działki przylegające  
z ciągów pieszo - jezdnych;

5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budyn-
ków nowych lub rozbudowywanych w odległości wg rysunku pla-
nu miejscowego od granicy działki przylegającej do ciągu KY.

5. Ciągi piesze, oznaczone symbolem KX, jako przezna-
czenie podstawowe oraz przeznaczenie uzupełniające (KX) dla 
ciągów pieszych istniejących i planowanych, dla których ustala 
się następujące warunki:

1) szerokość ciągów pieszych 1-KX, 2-KX, 3-KX w liniach 
rozgraniczających zgodnie ze wskazaniem rysunku planu miej-
scowego; zmienna od 2,0 do 4,0 m, w dostosowaniu do możliwo-
ści terenowych i wydzieleń geodezyjnych;

2) trasy ciągów istniejących i planowanych należy utrzy-
mać wg ustaleń rysunku planu miejscowego; 

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budyn-
ków nowych lub rozbudowywanych na terenach sąsiednich,  
w odległości wg rysunku planu miejscowego od granicy działki 
przylegającej do ciągu KX.

Rozdział 2
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia zabudowy  
w media

§ 19.1. Jako elementy infrastruktury technicznej w obsza-
rze planu miejscowego, ustala się istniejące i planowane: obiek-
ty, urządzenia techniczne, sieci nadziemne i podziemne wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi, służące zaopatrzeniu terenów 
zabudowy i zagospodarowania w: energię elektryczną, wodę 
przeznaczoną do spożycia i dla celów przeciwpożarowych, cie-
pło dla ogrzewania budynków, gaz przewodowy, teleinformację 
oraz odprowadzenia ścieków komunalnych pochodzących ze 
ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych.

2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne i sieci wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu infrastruktury tech-
nicznej mogą podlegać rozbiórce oraz odbudowie, przebudowie 
i rozbudowie pod warunkiem utrzymania bez zmian ich przezna-
czenia podstawowego.

3. Dopuszcza się zmianę standardów technicznych bądź 
technologii obiektów, urządzeń technicznych i sieci wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi z zakresu infrastruktury technicznej 
pod warunkiem, że nie będą powodowały, określonych w przepi-

sach odrębnych znaczących oddziaływań na środowisko i zdro-
wie ludzi.

4. Ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków sieci 
uzbrojenia technicznego jako urządzeń podziemnych w obrębie 
linii rozgraniczających ulic, ciągów pieszo – jezdnych i ciągów pie-
szych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, po uzyskaniu 
zgody i na warunkach technicznych określonych przez zarządcę 
dróg i ulic; dopuszcza się prowadzenie sieci oraz lokalizację zwią-
zanych z nimi urządzeń i budowli na innych terenach przezna-
czenia podstawowego pod warunkiem nie zakłócenia funkcji tych 
terenów i po uzyskaniu zgody właścicieli lub zarządców. 

5. Do istniejących lub projektowanych sieci uzbrojenia tech-
nicznego, obiektów i urządzeń technicznych, nakazuje się zapew-
nić możliwość swobodnego dostępu dla ich zarządców, w celu 
nadzoru technicznego, remontu czy przebudowy na warunkach 
uzgodnionych z właścicielami terenów.

§ 20.1. Ustala się zasadę zaopatrzenia zabudowy w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz celów użytkowych z istniejącej 
komunalnej sieci wodociągowej zasilanej z istniejącego przewo-
du magistralnego o średnicy 200 mm prowadzonego w ulicy Księ-
dza Bolesława Domańskiego, rozbudowanej przez właściciela 
sieci o nowe jej odcinki w rejonie ulicy KD-D4.

2. W obrębie przestrzeni publicznej w obszarach zbudo-
wanych nakazuje się stworzyć warunki pełnej dostępności do 
sieci wodociągowych dla celów przeciwpożarowych określone 
w przepisach odrębnych w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

3. Zakazuje się, lokalizacji obiektów wodochłonnych, których 
zapotrzebowanie na wodę z lokalnej sieci wodociągu komunalne-
go może przekroczyć zapotrzebowanie 10 m3/h, a w przypadku 
ujęcia własnego do celów użytkowych, poboru wody mogącego 
naruszyć równowagę lokalnych zasobów wód wgłębnych, okre-
ślonego w odpowiednim pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 21.1. Ustala się zasadę odprowadzania całości ścieków 
bytowych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitar-
nej sprowadzonej do kolektora o średnicy 200 mm w ciagu ulicy 
Księdza Bolesława Domańskiego, oraz ciągów sieci rozbudowa-
nej przez właściciela o nowe odcinki i urządzenia dla planowa-
nej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: KD-Y2 -  
ul. Dalekiej i KD-D4 – ulicy planowanej. 

2. Dopuszcza się na terenach przestrzeni publicznych  
w strefie wejść do cmentarza komunalnego, stosowanie w sposób 
zorganizowany, przenośnych kabin toaletowych z urządzeniami 
do doraźnego gromadzenia nieczystości ciekłych i ich utylizację 
w systemie komunalnego oczyszczania ścieków; dopuszcza się 
stosowanie indywidualnych urządzeń do czasowego gromadze-
nia nieczystości ciekłych neutralizowanych chemicznie, w obiek-
tach usługowych i koskach o powierzchni do 5,0 m2.

3. Ścieki przemysłowe z zabudowy usługowej nakazuje się 
oczyszczać na miejscu do parametrów zwykłych ścieków byto-
wych przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Ustala się, że odbiornikiem całości ścieków komunal-
nych z obszaru objętego planem miejscowym jest miejska me-
chaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków.

5. Nakazuje się respektować zasady ochrony czystości 
wód podziemnych określone w § 7 i § 8 rozdziału 2 i 3 działu II 
niniejszej uchwały. 

§ 22.1. Ustala się zasadę odprowadzania ścieków opado-
wych z zainwestowanych terenów istniejącej i planowanej zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej do istniejącej komunalnej sieci 
kanalizacji deszczowej sprowadzonej kolektorami o średnicy 300 
i 400 mm do ulic: Księdza Bolesława Domańskiego i 10 Sudeckiej 
Zmechanizowanej Dywizji oraz rozbudowanej przez właściciela 
sieci o nowe jej odcinki w rejonie ulic: KD-D4 i KD-Y2 - ul. Dalekiej.
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2. Dopuszcza się, w przypadku braku komunalnej sieci 
kanalizacji deszczowej z terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej zlokalizowanej odprowadzenie wód opadowych i roz-
topowych do gruntu.

3. Nakazuje się respektować zasady ochrony czystości 
wód podziemnych określone w § 7 i § 8 rozdziału 2 i 3 działu II 
niniejszej uchwały.

§ 23.1. Ustala się następujące zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi i ich usuwania:

1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić czasowo 
w odrębnych pojemnikach kontenerach, usytuowanych na tere-
nach istniejącej i projektowanej zabudowy, spełniając warunki 
segregacji tych odpadów na miejscu;

2) nakazuje się opróżnianie pojemników i kontenerów, 
określonych w pkt 1 niniejszego ustępu, w zorganizowanym sy-
stemie oczyszczania miasta;

3) ustala się, że odpady komunalne będą wywożone na 
komunalne składowisko odpadów oraz do punktów zbioru lub 
utylizacji odpadów.

2. Gospodarkę odpadami innymi niż komunalne nakazuje 
się prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

3. Zakazuje się na całym obszarze planu miejscowego 
składowania odpadów bytowych, złomu, surowców wtórnych lub 
odpadów organicznych oraz czasowego gromadzenia odpadów 
po za kontenerami ustawionymi w zorganizowanych miejscach.

§ 24.1. Ustala się utrzymanie zorganizowanego systemu 
dostawy ciepła z komunalnej sieci cieplnej do istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej położonej na terenach oznaczonych symbo-
lami: 12 MN – do budynków bliźniaczych przy ulicy Zamiejskiej  
nr 11 - 65, 13-MN, 14-MN, 15-MN, 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-
MN, 20-MN, 21-MN, 22-MN, 5MN(U) oraz pojedynczych bu-
dynków przy ulicach Słowiańskiej nr 10, Ludowej nr 12, 17 i 41; 
dopuszcza się objęcie systemem zdalaczynnej dostawy ciepła 
innych budynków.

2. Dopuszcza się utrzymanie zasilania w ciepło zdala-
czynne z obszaru terenów zamkniętych i tras przesyłowych sie-
ci ciepłowniczych w istniejącym usytuowaniu w przestrzeniach 
publicznych ulic: 10 Sudeckiej Zmechanizowanej Dywizji, Sło-
wiańskiej, Ludowej, Zamiejskiej i terenu zieleni izolacyjnej ZI 
oraz podziemnych przewodów c.o. prowadzonych przez tereny 
mieszkaniowe; dopuszcza się zmiany tras i budowę nowych sieci 
c.o., których przebieg wymaga uzgodnienia z właścicielami lub 
zarządcami terenów publicznych i prywatnych. 

3. Dopuszcza się uzyskiwanie ciepła dla celów bytowych 
i grzewczych w oparciu o paliwa proekologiczne spalane w in-
dywidualnych urządzeniach w sposób niepowodujący przekro-
czeń norm emisji zanieczyszczeń dopuszczonych przepisami 
odrębnymi lub ciepło uzyskiwane w oparciu o zasilanie energię 
elektryczną.

4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych wysoko 
sprawnych, atestowanych kotłowni na paliwo stałe oraz pieców 
kominkowych, których technologia zapewnia zachowanie do-
puszczalnych standardów emisyjnych, określonych w przepi-
sach odrębnych.

§ 25.1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy 
istniejącej i planowanej zabudowy z sieci gazowej dystrybucyjnej 
niskiego ciśnienia występującej w obszarze planu miejscowego.

2. Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy istniejącej i pla-
nowanej zabudowy powinno być poprzedzone analizą, z której 
będzie wynikać zasadność realizacji inwestycji i uzyskanie opła-
calnych wskaźników ekonomicznych.

3. Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu opłacalności 
inwestowania wymaga uzyskania od dostawcy gazu warunków 
technicznych przyłączenia zgodnie z przepisem odrębnym.

4. Zachowuje się bez zmian istniejące przeznaczenie obiek-
tów, urządzeń i sieci istniejących, które służą zaopatrzeniu w gaz 
przewodowy obszaru w granicach planu miejscowego.

§ 26.1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elek-
tryczną istniejącej i planowanej zabudowy z istniejących obiek-
tów, urządzeń i podziemnych sieci elektroenergetycznych; roz-
budowanych przez właściciela sieci o nowe jej odcinki i stacje 
transformatorowe odpowiednio do zapotrzebowania nowych 
odbiorów.

2. Zachowuje się bez zmian istniejące przeznaczenie obiek-
tów, w tym 2 wolno stojących stacji transformatorowych 15/0,4 kVA 
oznaczonych: 1-E przy ul. Jasnej i 2-E przy ul. Prof. Tadeusza Ko-
tarbińskiego oraz urządzeń i istniejących podziemnych sieci SN.  
o napięciu 15 kV, które służą zaopatrzeniu w energię elektrycz-
ną obszar w granicach planu miejscowego oraz zapewniają jego 
przesył na zewnątrz tego obszaru.

3. Dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod 
lokalizację nowych, niezbędnych dla zasilania obszaru, kontene-
rowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie o orienta-
cyjnych wymiarach 6,0 x 4,0 m wraz z dojazdem od drogi publicz-
nej, lokalizowanych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej 
na terenach przeznaczenia podstawowego za zgodą właściciela 
nieruchomości na zasadach ustalonych w § 14 ust. 5.

4. Ustala się zasadę kablowania wszystkich istniejących 
tras i odcinków, napowietrznych linii elektroenergetycznych nN. 
przebiegających przez tereny istniejącego i projektowanego za-
inwestowania; odcinki nowych sieci należy realizować jako kab-
lowe, doziemne.

5. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiek-
tów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, przebu-
dowa urządzeń odbywać się będzie kosztem i staraniem inicjato-
ra zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, w oparciu  
o warunki przebudowy oraz umowę lub porozumienie na prze-
budowę, którą zawrze inicjator zmian z Oddziałem EnergiPro 
Koncernu Energetycznego S.A. w Opolu.

6. Celem ochrony ludzi przed promieniowaniem elektro-
magnetycznym niejonizującym nakazuje się respektować wa-
runki określone w § 8 rozdziału 3 działu II niniejszej uchwały.

§ 27.1. Ustala się zasadę wyposażenia całej projektowa-
nej zabudowy w sieci i przyłącza teleinformatyczne przy udziale 
istniejących sieci funkcjonujących w mieście operatorów; roz-
budowanej przez właściciela tych sieci o nowe, podziemne jej 
odcinki; zaleca się docelowo przebudowę sieci telefonicznych 
jako podziemnych.

Dział IV 
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia te-

renów

Rozdział 1
Zasady i zakres ustaleń szczegółowych
 
§ 28.1. Określa się obszar zawarty w granicach pla-

nu miejscowego jako jednostkę funkcjonalno - przestrzenną,  
o jednolitych cechach fizjograficznych, wysokim istniejącym sta-
nie zainwestowania i określonym istniejącym lub planowanym 
przeznaczeniu podstawowym, sposobie użytkowania i uzbro-
jenia terenów, określonych rodzajach zabudowy oraz cechach  
i parametrach zabudowy i zagospodarowania ustalonych w pla-
nie miejscowym.

2. Wyodrębnionym terenom położonym w obszarze pla-
nu przypisuje się, kolejne dla rodzaju przeznaczenia, symbole 
liczbowe oraz oznaczone symbolem literowym rodzaje przezna-
czenia podstawowego lub uzupełniającego, dla których określa 
się ustalenia szczegółowe w tekście planu i na rysunku planu 
miejscowego. 
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3. Należy stosować odpowiednie parametry dotyczące 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania tere-
nu i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określo-
ne w paragrafie 13 ust. 2 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały,  
o ile ustalenia szczegółowe nie określają innych wymagań.

4. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji drogo-
wej określają paragrafy 17 i 18 rozdziału 1 działu III niniejszej 
uchwały. 

5. Ustalenia szczegółowe dla zasad uzbrojenia terenów 
określają paragrafy 19 do 27 rozdziału 2 działu III niniejszej 
uchwały, które należy stosować odpowiednio dla ustalenia spo-
sobu zaopatrzenia i odbioru mediów dla zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów zawartych w ob-

szarze planu

§ 29. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbo-
lami – MW, dotyczące wyodrębnionych terenów: 

1. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
1-MW(KY) położonego przy:

 ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr 38; ( 2 budynki wolno 
stojące na 1 działce),

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna MW;

2) przeznaczenie uzupełniające: ciąg pieszo - jezdny (KY), 
wydzielony na działce nr 75/16 i 68/18 z istniejącym wjazdem 
bezpośrednim z ul. Ks. Bolesława Domańskiego, ulicy KD-Z;

3) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - 1 wolno stojący 
budynek mieszkalny wielorodzinny i 1 budynek mieszkalno - go-
spodarczy – oficyna, ze ścianami szczytowymi w obu bocznych 
granicach działki z dachami wysokimi dwuspadowymi oraz 2 bu-
dynki gospodarcze lub garaże usytuowane przy bocznej granicy 
działki; 

4) obsługa komunikacyjna: terenu 1-MW dojazd od ul. Ks. 
Bolesława Domańskiego – ulicy KD-Z, przez ciąg pieszo - jezdny 
(KY) istniejącymi wjazdami; 

5) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów i układzie dla rodzaju zabudowy wielorodzinnej, wg 
granic działki na rysunku planu miejscowego; 

6) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących z zachowaniem szerokości frontu budynku od ulicy Ks. 
Bolesława Domańskiego; zakazuje się nadbudowy i zmiany for-
my dachu na płaski;

7) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków go-
spodarczych lub garaży, po 1 garażu /mieszkanie, jako budynku 
bliźniaczego po obu stronach bocznej granicy sąsiedniej działki 
zabudowanej lub jako budynku wolno stojącego w tylnej, zachod-
niej części działki;

8) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą i pokryciem do dachów na 
budynku mieszkalnym;

9) ustala się przy przebudowie i rozbudowie istniejących 
budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu oraz na-
stępujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 15,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej – zachować istniejącą,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-

dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono-brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działki od ul. Ks. Bolesła-
wa Domańskiego,

d) okap dachu głównego utrzymać na wysokości istnieją-
cych gzymsów wieńczących, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,45,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
g) dopuszcza się garaż do 4 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowiada-
jący formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkal-
nym lub płaski.

2. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 2-MW, położonych przy:

ul. Słowiańskiej nr 3; 5; 7; (3 budynki wolno stojące na wy-
dzielonych działkach);

oraz oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 3-MW, położonych przy:

ul. Ludowej 14 (narożnik ul. Jasnej), (1 budynek dwuseg-
mentowy na 2 wydzielonych działkach) ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna MW,

2) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - 3 wolno stojące 
budynki mieszkalne wielorodzinne z dachami wysokimi cztero-
spadowymi i 1 budynek bliźniaczy na działkach nr 161/1 i 162/1  
z dachem wysokim dwuspadowym oraz budynki gospodarcze lub 
garaże usytuowane przy bocznych i tylnych granicach działek; 

3) obsługa komunikacyjna: terenu 2-MW dojazd z ul. Sło-
wiańskiej – ulicy KD-D2 oraz ul. Jasnej – ulicy pieszo-jezdnej KD-
Y2 i ul. Ludowej – ulicy KD-D2, istniejącymi lub projektowanymi 
wjazdami; 

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej sze-
rokości frontów dla rodzaju zabudowy wielorodzinnej, wg granic 
działek na rysunku planu miejscowego; 

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących z zachowaniem szerokości frontu budynku; zakazuje 
się nadbudowy i zmiany formy dachu na płaski;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków go-
spodarczych lub garaży, po 1 garażu /mieszkanie, jako budynku 
bliźniaczego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich 
działek usytuowanego w tylnej części działki; ustala się warunek 
usytuowania budynku gospodarczego lub garażu na działce nr 
166/6 w odległości co najmniej 3,0 m od granicy działki nr 166/3 
– terenu stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 1-E; 

7) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

8) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 15,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy przebudowie i rozbu-
dowie – zachować istniejącą,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek od ul. Słowiańskiej 
i ul. Jasnej,
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d) okap dachu głównego utrzymać na wysokości istnieją-
cych gzymsów wieńczących, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,40,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
g) dopuszcza się garaż do 4 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 6; dach na budynku garażu odpowiada-
jący formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkal-
nym lub płaski.

 
§ 30. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbo-
lami – MN, dotyczące wyodrębnionych terenów: 

1. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
1-MN położonego przy:

ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr 48-50; 52-54; 56-58; 
60-62; -66; (segmenty 5 budynków bliźniaczych),

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące – 5 bliźniaczych budyn-
ków jednorodzinnych o cechach zabytkowych z 10 segmentami 
mieszkalnymi, z dachami wysokimi dwuspadowymi oraz garaże  
i budynki gospodarcze przybudowane usytuowane przy bocz-
nych granicach działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do działek z ul. 
Ks. Bolesława Domańskiego - ulicy KD-Z istniejącymi wjazdami; 
dostęp i dojazd gospodarczy dla pojazdów gospodarczych od 
tylnej granicy działek z ciągu pieszego oznaczonego 1-KX;

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej sze-
rokości frontów i układzie dla rodzaju zabudowy bliźniaczej, wg 
granic działek na rysunku planu miejscowego; 

5) zakazuje się nadbudowy i zmiany formy dachów w ist-
niejących budynkach mieszkalnych; dopuszcza się przebudowę 
i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży (do 2 garaży/działkę), jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki, albo w przypadku uzasad-
nionym wielkością działki w budynku wolno stojącym; dach na 
budynku garażu odpowiadający formą i rodzajem pokrycia da-
chowi na budynku mieszkalnym;

7) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budyn-
ków mieszkalnych do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe 
w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospodarczych, 
garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy dwuspa-
dowe, uwzględniające przylegającą zabudowę sąsiedzką oraz 
nawiązujące formą do dachów na budynku mieszkalnym;

8) ustala się przy przebudowie i rozbudowie istniejących 
budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu oraz na-
stępujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 1 kondygnacja i poddasze miesz-
kalne w dachu wysokim o formie nawiązującej do dachu istnie-
jącego,

b) szerokość elewacji frontowej należy zachować bez 
zmian,

c) w przypadkach uzasadnionych wolą właścicieli obu 
segmentów domu bliźniaczego ul. Ks. Bolesława Domańskiego, 
dopuszczalna jest rozbudowa w głąb działki przy zachowaniu 
odległości od jej granic, wyłącznie przy rozbudowie bliźniaczej po 
obu stronach środkowej granicy obu działek bliźniaczych,

d) forma dachu: 

- dla budynków o cechach zabytkowych – przy przebu-
dowie, dach wysoki, symetryczny dwuspadowy o zachowanej 
istniejącej formie, poziomie okapu i kącie pochylenia połaci, 
pokrycie ceramiczne w kolorze czerwono-brązowym; kalenica 
główna - równoległa do frontu działek przy ul. Ks. Bolesława 
Domańskiego; należy zachować lukarny dachowe w istniejącej 
formie, dopuszcza się dodatkowe oświetlenie poddasza oknami 
połaciowymi, 

- dla rozbudowy wg ustaleń lit. c. - dach wysoki, syme-
tryczny dwuspadowy o formie poziomie okapu i kącie pochylenia 
połaci nawiązujących do dachu głównego, pokrycie ceramiczne  
w kolorze czerwono - brązowym; kalenica niższa o 1,0 m od ka-
lenicy dachu głównego, prostopadła i usytuowana w środkowej 
granicy działek bliźniaczych,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,25,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,55,
g) dopuszcza się garaż na 1 stanowisko, wbudowany lub  

w przypadkach segmentów skrajnych przybudowany do budyn-
ku mieszkalnego; 

9) należy respektować zasady ochrony konserwatorskiej 
dla terenu 1-MN, położonego w strefie ochrony konserwator-
skiej „B” określone w paragrafie 11 rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały;

10) należy respektować ustalenia szczegółowe ochrony kon-
serwatorskiej dla budynków mieszkalnych przy: ul. Ks. Bolesława 
Domańskiego nr 48-50; 52-54; 56-58; 60-62; 64-66; tj. 5 budynków 
bliźniaczych z lat 20. - 30. XX w., określone w paragrafie 10 rozdziału 
5 działu II niniejszej uchwały.

2. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
2-MN położonego przy:

 ul. Marzanny nr: 1-3-5-7; 9-11-13-15; 17a-17-19-21-23;  
(2 budynki szeregowe 4 - segmentowe i 1 budynek 5 - segmen-
towy), ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące – 3 szeregowe budynki miesz-
kalne jednorodzinne o cechach zabytkowych z dachami wysokimi 
dwuspadowymi oraz garaże wbudowane i budynki gospodarcze 
przybudowane usytuowane przy bocznych granicach działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd budynków z ul. 
Marzanny - ulicy pieszo - jezdnej KD-Y1, istniejącymi wjazdami; 
dostęp i dojazd gospodarczy dla pojazdów gospodarczych od tyl-
nej granicy działek z ciągu pieszego oznaczonego 1-KX;

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów i układzie dla rodzaju zabudowy bliźniaczej i szere-
gowej, wg granic działki na rysunku planu miejscowego; 

5) zakazuje się nadbudowy i zmiany formy dachów w ist-
niejących budynkach mieszkalnych; dopuszcza się przebudowę 
i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku/działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki, albo w przypadku uzasad-
nionym wielkością działki w budynku wolno stojącym; dach na 
budynku garażu odpowiadający formą i rodzajem pokrycia da-
chowi na budynku mieszkalnym;

7) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwuspadowe, uwzględniające przylegającą zabudowę sąsiedz-
ką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku mieszkal-
nym;
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8) ustala się przy przebudowie i rozbudowie istniejących 
budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu oraz na-
stępujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku: budynki szeregowe – 2 kondygna-
cje oraz poddasza mieszkalne w dachu wysokim o zachowanej 
formie; budynki gospodarcze i ew. garaże – 1 kondygnacja,

b) szerokość elewacji frontowej: w przypadkach uzasad-
nionych szerokością działki i zachowaniu odległości od jej granic 
wyłącznie przy rozbudowie segmentów skrajnych budynków 9,0 
- 12,0 m; szerokość segmentów środkowych – istniejąca, bez 
zmian,

c) forma dachu: 
- dla budynków o cechach zabytkowych - dach wysoki, sy-

metryczny dwuspadowy o zachowanej istniejącej formie, pozio-
mie okapu i kącie pochylenia połaci, pokrycie ceramiczne w kolo-
rze czerwono - brązowym; kalenica główna - równoległa do frontu 
działek przy ul. Marzanny; należy zachować lukarny dachowe  
w istniejącej formie, dopuszcza się dodatkowe oświetlenie pod-
dasza oknami połaciowymi, 

- budynki gospodarcze, garaże - dachy pochyłe symetrycz-
ne o cechach nawiązujących do dachów budynków mieszkal-
nych, 

d) wskaźnik zabudowania działki w zabudowie szeregowej 
0,30 powierzchni działki budowlanej,

e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – odpowied-
nio co najmniej 0,50,

f) dopuszcza się garaż na 1 stanowisko, wbudowany lub  
w przypadkach segmentów skrajnych przybudowany do budyn-
ku mieszkalnego; 

9) należy respektować zasady ochrony konserwatorskiej 
dla terenu 2-MN, położonego w strefie ochrony konserwator-
skiej „B” określone w paragrafie 11 rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały;

10) należy respektować ustalenia szczegółowe ochrony 
konserwatorskiej dla budynków mieszkalnych przy: ul. Marzanny 
nr: 1-3-5-7; 9-11-13-15; 17a-17-19-21-23; tj.: 2 budynki szere-
gowe 4- segmentowe i 1 budynek 5 - segmentowy z lat 20. - 30. 
XX w. częściowo przebudowane w latach 80. XX w., określone  
w paragrafie 10 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwały.

3. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
3-MN położonego przy:

ul. Marzanny nr: 2 - 4; 6 - 8; 10 - 12 - 14 - 16; 18 - 20 - 22 
- 24; 26 - 28 - 30 - 32; (2 budynki bliźniacze i 3 budynki szeregowe 
4 - segmentowe; 

ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr: 44 - 46; (1 budynek 
bliźniaczy),

 ul. Ludowej nr: 6a - 6b; (1 budynek bliźniaczy),
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN,
2) rodzaj zabudowy: istniejące – bliźniacze i szeregowe bu-

dynki mieszkalne jednorodzinne, w tym: 6 budynków o cechach 
zabytkowych z dachami wysokimi dwuspadowymi i 1 współczes-
ny budynek bliźniaczy z dachem płaskim oraz budynki gospo-
darcze i garaże usytuowane przy tylnych i bocznych granicach 
działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do 6 budynków  
z ul. Marzanny - ulicy pieszo - jezdnej KD-Y1, do jednego budyn-
ku z ul. Ludowej - ulicy KD-D2, a do jednego budynku z ul. Ks. 
Bolesława Domańskiego – ulicy KD-Z, istniejącymi wjazdami; 

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów i układzie dla rodzaju zabudowy bliźniaczej i szere-
gowej, wg granic działki na rysunku planu miejscowego; 

5) zakazuje się nadbudowy i zmiany formy dachów głów-
nych w istniejących budynkach mieszkalnych; dopuszcza się 
przebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku/działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki, albo w przypadku uzasad-
nionym wielkością działki w budynku wolno stojącym; dach na 
budynku garażu odpowiadający formą i rodzajem pokrycia da-
chowi na budynku mieszkalnym;

7) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budyn-
ków mieszkalnych bliźniaczych - 1 kondygnacja, a dla szerego-
wych do 2 kondygnacji oraz poddasza użytkowe w dachu wysokim 
symetrycznym; dla budynków gospodarczych, garaży lub altan 
ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy dwuspadowe, uwzględnia-
jące przylegającą zabudowę sąsiedzką oraz nawiązujące formą 
do dachów na budynku mieszkalnym;

8) ustala się przy przebudowie i rozbudowie istniejących 
budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu oraz na-
stępujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 1 kondygnacja i poddasze miesz-
kalne w dachu wysokim o zachowanej formie istniejącej; budynki 
gospodarcze i garaże – 1 kondygnacja,

b) szerokość elewacji frontowej: w przypadkach uzasad-
nionych szerokością działki i zachowaniu odległości od jej granic 
wyłącznie przy rozbudowie segmentów skrajnych budynków 9,0 
- 12,0 m; szerokość segmentów środkowych – istniejąca, bez 
zmian,

c) w przypadkach uzasadnionych wolą właścicieli obu seg-
mentów domu bliźniaczego przy ul. Marzanny, ul. Ks. Bolesława 
Domańskiego, dopuszczalna jest rozbudowa w głąb działki przy 
zachowaniu odległości od jej granic, wyłącznie przy rozbudowie 
bliźniaczej po obu stronach środkowej granicy obu działek bliź-
niaczych, 

d) forma dachu: 
- dla budynków o cechach zabytkowych – przy przebu-

dowie, dach wysoki, symetryczny dwuspadowy o zachowanej 
istniejącej formie, poziomie okapu i kącie pochylenia połaci, 
pokrycie ceramiczne w kolorze czerwono-brązowym; kalenica 
główna - równoległa do frontu działek przy ul. Marzanny, ul. Ks. 
Bolesława Domańskiego oraz ul. Ludowej,

- dla rozbudowy budynków bliźniaczych wg ustaleń lit. c. 
- dach wysoki, symetryczny dwuspadowy o formie poziomie oka-
pu i kącie pochylenia połaci nawiązującym do dachu głównego, 
pokrycie ceramiczne w kolorze czerwono - brązowym; kalenica 
niższa o 1,0 m od kalenicy dachu głównego, prostopadła i usytu-
owana w środkowej granicy działek bliźniaczych,

- dla budynku bliźniaczego przy ul. Ludowej nr: 6a - 6b; 
dopuszcza się nadbudowę poddasza użytkowego w dachu wy-
sokim, symetrycznym dwuspadowym o kącie pochylenia połaci 
do 45o z kalenicą równoległą do ulicy i pokryciu ceramicznym  
w kolorze czerwono - brązowym; okap dachu głównego na wyso-
kości gzymsów wieńczących istniejącego dachu płaskiego, lecz 
nie wyżej niż do 7,0 m,

- budynki gospodarcze, garaże - dachy pochyłe symetrycz-
ne o cechach nawiązujących do dachów budynków mieszkal-
nych,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż na 1 stanowisko, wbudowany lub  

w przypadkach segmentów skrajnych przybudowany do budyn-
ku mieszkalnego; 

9) należy respektować zasady ochrony konserwatorskiej 
dla terenu 3-MN, położonego w strefie ochrony konserwator-
skiej „B” określone w paragrafie 11 rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały;

10) należy respektować ustalenia szczegółowe ochrony 
konserwatorskiej dla budynków mieszkalnych przy: ul. Marzanny 
nr: 2-4; 6-8; 10-12-14-16; 18-20-22-24; 26-28-30-32; tj.: 2 budyn-
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ki bliźniacze i 3 budynki szeregowe 4 - segmentowe z lat 20. - 30. 
XX w. i ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr: 44-46; tj.: 1 budynek 
bliźniaczy z lat 20. - 30. XX w., określone w paragrafie 10 rozdzia-
łu 5 działu II niniejszej uchwały.

4. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i niezabudowanych działek, oznaczonego na rysunku 
planu miejscowego symbolem 4-MN(KY) położonego przy:

 ul. Słowiańskiej nr: 4; 6; 10; 12; 12a; 16; ul. Ludowej nr: 6; 
8; 10; ( 9 budynków wolno stojących + 2 działki niezabudowane), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) przeznaczenie uzupełniające: ciąg pieszo - jezdny (KY), 
na działce nr 177 prowadzący od ul. Słowiańskiej do zabudowa-
nych działek nr 176 nr 180/2;

3) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - wolno stojące 
budynki mieszkalne jednorodzinne, 6 budynków z dachami wy-
sokimi dwu- lub czterospadowymi, 3 budynki z dachami płaski-
mi oraz budynki gospodarcze i garaże usytuowane przy tylnych 
granicach działek; 

4) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Słowiań-
skiej i ul. Ludowej – ulic KD-D2, istniejącymi lub projektowanymi 
wjazdami; 

5) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów dla rodzaju zabudowy wolno stojącej, wg granic 
działki na rysunku planu miejscowego; 

6) ustala się przeznaczenie pod budowę budynków jedno-
rodzinnych: działki nr 178 pod budynek wolno stojący oraz działki 
nr 173 pod budynek typu bliźniaczego przybudowany do budyn-
ku istniejącego w granicy działki nr 174; 

7) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków istnie-
jących; dopuszcza się w budynkach z dachami płaskimi, nadbu-
dowę kondygnacji poddaszowej w symetrycznym dachu stromym 
w sposób nawiązujący do istniejących lub projektowanych dachów 
wysokich na sąsiednich budynkach mieszkalnych, w formie jedno-
litej dla co najmniej 4 sąsiednich budynków wolnostojących przy 
ul. Słowiańskiej i dla co najmniej 3 sąsiednich budynków wolno 
stojących przy ul. Ludowej; 

8) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku /działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki; 

9) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym lub płaskie;

10) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek przy ul. Słowiań-
skiej i ul. Ludowej,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących istniejących dachów płaskich, lecz nie wyżej 
niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,

g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 
przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 8; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym;

11) ustala się dla nowych budynków mieszkalnych na nie-
zabudowanych działkach nr 173 i 178, zachowanie linii zabudowy 
wg rysunku planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m lub istniejące,
c) forma dachów: wysokie, symetryczne, dwuspadowy 

dla budynku na działce nr 173, czterospadowy dla budynku na 
działce nr 178, o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - 
brązowym; kalenica główna - równoległa do frontu działki przy 
ul. Słowiańskiej,

d) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 8; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

5. Dla terenów istniejącej zabudowy i niezabudowanej 
działki mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu miejscowego symbolem 6-MN, położonych przy:

 ul. Słowiańskiej nr: 1; 3; (2 budynki wolno stojące), 
 ul. Jasnej nr: 1; (1 budynek wolno stojący),
i oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem 

5-MN, położonych przy:
 ul. Słowiańskiej nr: 9 (1 budynek wolno stojący + 1 działka 

niezabudowana),
 ul. Ludowej nr: 12; 12a; (2 budynki w zabudowie zwartej 

„bliźniaczej” na 1 działce), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN;
2) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - wolno stojące 

budynki mieszkalne jednorodzinne, 6 budynków z dachami wy-
sokimi dwu- lub czterospadowymi, w tym 1 budynek bliźniaczy na 
działce nr 163 z dachem wysokim dwuspadowym i płaskim oraz 
budynki gospodarcze garaże usytuowane przy tylnych granicach 
działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Jasnej - uli-
cy pieszo - jezdnej KD-Y2, ul. Słowiańskiej, ul. Ludowej – ulic 
KD-D2 oraz ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – ulicy 
KD-L1, istniejącymi lub projektowanymi wjazdami; 

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej sze-
rokości frontów dla rodzaju zabudowy wolno stojącej, wg granic 
działki na rysunku planu miejscowego; dopuszcza się warun-
kowe przeznaczenie działek nr 165/2 i 165/3 jako jednej działki 
budowlanej pod budowę budynku jednorodzinnego wolno stoją-
cego pod warunkiem przełożenia kabli sieci elektrycznej nn. wg 
nowej trasy uzgodnionej z zarządcą sieci, realizowanej kosztem 
i staraniem wnioskodawcy;

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków istnie-
jących; dopuszcza się w budynkach z dachami płaskimi, nadbu-
dowę kondygnacji poddaszowej w symetrycznym dachu stromym  
w sposób nawiązujący do istniejących lub projektowanych dachów 
wysokich na sąsiednich budynkach mieszkalnych, w formie jedno-
litej dla co najmniej 4 sąsiednich budynków wolno stojących przy 
ul. Słowiańskiej i ul. Jasnej; 

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku/działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki; 
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7) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

8) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek przy ul. Jasnej, 
ul. Cichej,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym; 
dopuszcza się płaski;

9) dopuszcza się na niezabudowanych działkach nr 165/2 
i 165/3, po spełnieniu warunku przełożenia sieci kablowej elek-
trycznej n.n., budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego, 
przy zachowaniu następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działki przy ul. Jasnej,

d) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,35,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,45,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub przy-

budowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno stoją-
cym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowiadający formą 
i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

6.  Dla terenu istniejącej zabudowy i niezabudowanej dział-
ki mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu miejscowego symbolem 7-MN(KY), położonego przy:

 ul. Jasnej nr: 3; 5; 7; 11 (4 budynki wolno stojące) + 1 dział-
ka w części niezabudowana, 

 ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej nr: 5; (1 budy-
nek wolno stojący), 

 ul. Ludowej nr: 16; 18; ( 2 budynki wolno stojące),
 ul. Cichej nr: 6; 8; 10; ( 3 budynki wolno stojące), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN;
2) przeznaczenie uzupełniające: ciąg pieszo - jezdny (KY), 

na działce nr 154 prowadzący od ulicy10. Sudeckiej Dywizji Zme-
chanizowanej do garażu na działce nr 156;

3) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - wolno stojące 
budynki mieszkalne jednorodzinne, 6 budynków z dachami pła-
skimi, w tym 1 budynek bliźniaczy na działce nr 160 i 4 budynki  
z dachami wysokimi dwuspadowymi oraz budynki gospodarcze  
i garaże usytuowane przy tylnych granicach działek; 

4) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Jasnej, ul. Ci-
chej - ulic pieszo-jezdnej KD-Y2, z ul. Ludowej - ulicy KD-D2 oraz  
ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – ulicy KD-L1, istnieją-
cymi wjazdami; 

5) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów dla rodzaju zabudowy wolno stojącej, wg granic 
działki na rysunku planu miejscowego; dopuszcza się wydziele-
nie nowej działki budowlanej z części działki nr 148;

6) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków istnie-
jących; dopuszcza się w budynkach z dachami płaskimi, nadbu-
dowę kondygnacji poddaszowej w symetrycznym dachu stromym  
w sposób nawiązujący do istniejących lub projektowanych dachów 
wysokich na sąsiednich budynkach mieszkalnych, w formie jedno-
litej dla co najmniej 4 sąsiednich budynków wolno stojących przy 
ul. Jasnej, ul. Cichej;

7) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku /działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki; 

8) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

9) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek przy ul. Jasnej, 
ul. Cichej,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowiada-
jący formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkal-
nym; dopuszcza się dach płaski;

10) dopuszcza się na niezabudowanej części działki  
nr 148 wydzielenie nowej działki i budowę wolno stojącego bu-
dynku mieszkalnego, przy zachowaniu linii zabudowy wg rysun-
ku planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działki przy ul. Jasnej,

d) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym.
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7. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
8-MN, położonego przy:

ul. Cichej nr: 1-1a-3- 3a- 5 (1 budynek szeregowy 5-seg-
mentowy) i nr: 7; 9; 11 (3 budynki wolno stojące, w tym: miejsce 
na 1 budynek wolno stojący nr 7, 

 ul. Miłej nr: 2-4-4a-6-6a (1 budynek szeregowy 5-segmen-
towy i nr: 10; 12 (2 budynki wolno stojące), 

 ul. Ludowej nr: 20; 22; (2 budynki wolno stojące) 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN;
2) rodzaj zabudowy: 
a) istniejące szeregowe budynki mieszkalne jednorodzin-

ne (10 segmentów), z dachami płaskimi i 1 budynek z dachem 
wysokim dwuspadowym oraz budynki gospodarcze usytuowane 
przy tylnych granicach działek,

b) istniejące wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzin-
ne (7 budynków), w tym: 3 budynki z dachami płaskimi i 4 budynki 
z dachami wysokimi dwuspadowymi oraz budynki gospodarcze 
usytuowane przy tylnych granicach działek,

c) dopuszcza się budowę wolno stojącego budynku miesz-
kalnego na nowej działce, w przypadku wydzielenia jej z działki 
nr 135; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do działek zabu-
dowy mieszkaniowej z ul. Cichej i ul. Miłej - ulic pieszo - jezdnych 
KD-Y2 lub z ul. Ludowej – ulicy KD-D2, istniejącymi wjazdami; 
dojazd do nowego budynku na działce wydzielonej z działki  
nr 135 od ul. Miłej;

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów dla rodzaju zabudowy szeregowej i wolno stojącej, 
wg granic działek na rysunku planu miejscowego; teren po likwi-
dowanym ciągu pieszym na działce nr 232/4 należy włączyć do 
sąsiednich działek zabudowy mieszkaniowej nr 232/2 i 232/3;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków sze-
regowych oraz rozbudowę segmentów skrajnych w obu zespo-
łach w sposób nawiązujący do istniejącej formy architektonicznej 
oraz przy zachowaniu odległości od granicy działek określonej 
przepisem odrębnym;

6) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących 
budynków wolno stojących; dopuszcza się w budynkach z da-
chami płaskimi, nadbudowę kondygnacji poddaszowej w syme-
trycznym dachu stromym w sposób nawiązujący do istniejących 
lub projektowanych dachów wysokich na sąsiednich budynkach 
mieszkalnych, w formie jednolitej dla co najmniej 4 sąsiednich 
budynków wolnostojących przy ul. Miłej i ul. Dobrej;

7) dopuszcza się na działkach zabudowy wolno stojącej, 
budowę i przebudowę budynków gospodarczych lub garaży, po 
1 budynku/działkę, jako budynku bliźniaczego po obu stronach 
bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek usytuowanego w tylnej 
części działki; 

8) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: 
a) dla budynków mieszkalnych szeregowych do 2 kondyg-

nacji, w tym poddasze użytkowe w dachu wysokim złożonym,
b) dla budynków mieszkalnych wolno stojących do 3 kon-

dygnacji, w tym poddasze użytkowe w dachu wysokim syme-
trycznym; 

c) dla budynków gospodarczych, garaży lub altan ogrodo-
wych – 1 kondygnacja, dachy dwu lub czterospadowe, uwzględ-
niające przylegającą zabudowę sąsiedzką oraz nawiązujące 
formą do dachów na budynku mieszkalnym;

9) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynków: 

– wolno stojącego, do 3 kondygnacji w tym poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m, 

– szeregowego, wysokość wg stanu istniejącego do 9,0 m 
b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie:
– budynku wolno stojącego, do 12,0 m,
– budynku szeregowego segment skrajny, do 12 m,
c) forma dachów: 
– budynki wolno stojące – dach wysoki, symetryczny, dwu-

spadowy lub czterospadowy o pokryciu ceramicznym w kolorze 
czerwono-brązowym; kalenica główna - równoległa do frontu 
działek i ulicy; dopuszcza się nadbudowę dachów wysokich na 
budynkach z dachami płaskimi,

– budynki szeregowe – dach złożony wysoki i płaski, nie-
symetryczny, zachować układ i rodzaj pokrycia dachów istnie-
jących, 

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki: 
- zabudowy wolno stojącej do 0,30,
- zabudowy szeregowej do 0,40,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej: 
- w zabudowie wolno stojącej 0,50,
- w zabudowie szeregowej 0,40,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 7; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym;

10) dopuszcza się, po wydzieleniu z działki nr 135 nowej 
działki, budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego, przy 
zachowaniu linii zabudowy wg rysunku planu oraz następujących 
parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działki i ulicy,

d) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 6; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

8. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
9-MN, położonego przy:

ul. Miłej nr: 3; 5; 7; 9; 11; (5 istniejących budynków wolno 
stojących), 

ul. Dobrej nr: 4; 6; 8; 10; 12; (5 istniejących budynków wolno 
stojących),

 ul. Ludowej nr: 24; 26; ( 2 budynki wolno stojące), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN;
2) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca - istniejące wol-

no stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, z dachami płaski-
mi i 1 budynek z dachem wysokim dwuspadowym oraz budynki 
gospodarcze usytuowane przy tylnych granicach działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Miłej i ul. Do-
brej - ulic pieszo - jezdnych KD-Y2 lub ul. Ludowej – ulicy KD-D2, 
istniejącymi wjazdami; 

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej szero-
kości frontów dla rodzaju zabudowy wolno stojącej, wg granic 
działki na rysunku planu miejscowego; teren po likwidowanym 
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ciągu pieszym na działkach nr 120/2 i 127/2 należy włączyć do 
sąsiednich działek zabudowy mieszkaniowej nr 120/1i 127/1;

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków 
istniejących; dopuszcza się w budynkach z dachami płaskimi, 
nadbudowę kondygnacji poddaszowej w symetrycznym dachu 
stromym w sposób nawiązujący do istniejących lub projektowa-
nych dachów wysokich na sąsiednich budynkach mieszkalnych, 
w formie jednolitej dla co najmniej 3 sąsiednich budynków wolno 
stojących przy ul. Ludowej i 4 sąsiednich budynków przy ul. Miłej 
i ul. Dobrej;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku /działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki; 

7) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

8) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek i ulicy,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 5; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

9. Dla terenu, istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 10-MN, położonego przy: 

ul. Ludowej nr: 28; 30; (2 istniejące budynki wolno stoją-
ce);

ul. Dobrej nr: 3; 5; 7; 9; 11; ( 5 istniejących budynków wolno 
stojących), 

ul. Dalekiej nr: 2-4; 6; 8; 10; 12; (4 istniejące budynki wolno 
stojące i 1 bliźniaczy na jednej działce) oraz 2 działki planowane 
pod nową zabudowę, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejąca i planowana zabudowa - ist-
niejące wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, budy-
nek bliźniaczy na działkach nr 105/1 i 105/2, z dachami płaskimi 
i 1 budynek z dachem wysokim dwuspadowym oraz budynki go-
spodarcze usytuowane w tylnych granicach działek; zabudowa 
planowana na działkach nr 106 i 109; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Dalekiej  
i ul. Dobrej - ulic pieszo - jezdnych KD-Y2 lub ul. Ludowej – ulicy 
KD-D2 istniejącymi wjazdami; wjazdy na działki planowane pod 
zabudowę z ulic jw.;

4) ustala się utrzymać granice działek w istniejącej sze-
rokości frontów i rodzaju zabudowy, wg granic działki na rysun-
ku planu miejscowego oraz ustala się utrzymanie istniejącego 

podziału 2 działek pod nową zabudowę jednorodzinną w połu-
dniowej części terenu; teren po likwidowanym ciągu pieszym na 
działkach nr 104/2 i 111/2 należy włączyć do sąsiednich działek 
zabudowy mieszkaniowej nr 104/1 i 111/1;

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków istnie-
jących; dopuszcza się w budynkach z dachami płaskimi, nadbu-
dowę kondygnacji poddaszowej w symetrycznym dachu stromym  
w sposób nawiązujący do istniejących lub projektowanych dachów 
wysokich na sąsiednich budynkach mieszkalnych, w formie jedno-
litej dla co najmniej 5 sąsiednich budynków wolno stojących;

6) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, po 1 budynku /działkę, jako budynku bliźnia-
czego po obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek 
usytuowanego w tylnej części działki; 

7) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-
dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek i ulicy,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolo 
stojącym wg ustaleń pkt 5; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym;

8) ustala się na planowanych pod zabudowę 2 działkach, 
budowę wolno stojących budynków mieszkalnych, po 1 na każ-
dej działce, przy zachowaniu linii zabudowy wg rysunku planu 
oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działek i ulicy,

d) okap dachu głównego na wysokości do 4,5 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 6; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

10. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 11-MN, położonego przy:

 ul. Ludowej nr: 32, obejmującego 1 budynek mieszkalny 
jednorodzinny, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: zabudowa istniejąca – wolno stojący 
budynek mieszkalny jednorodzinny z dachem wysokim dwuspa-
dowym i budynek gospodarczy w tylnej granicy, usytuowane na 
wydzielonej działce nr 99/1; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd z ul. Dalekiej - 
ulicy pieszo - jezdnej KD-Y2 istniejącym wjazdem;
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4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynku wolno 
stojącego; dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla 
budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym o wysokości do 10,0 m; 
dla budynków gospodarczych lub altan ogrodowych – 1 kondyg-
nacja;

5) dopuszcza się przebudowę budynku gospodarczego 
lub garażu, po 1 budynku /działkę, jako budynku bliźniaczego po 
obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek, w tylnej 
części działki; 

6) ustala się utrzymać granice działki w istniejącej szero-
kości frontu i zabudowanej istniejącym budynkiem, wg granic 
działki na rysunku planu miejscowego;

7) dopuszcza się dokonanie podziału dla wydzielenia no-
wej działki pod zabudowę jednorodzinną w południowej części 
działki nr 99/1 o szerokości frontu do 20,0 m, pod nowy budynek 
wolnostojący o parametrach określonych w pkt 10; 

9) ustala się na dopuszczonej pod zabudowę części dział-
ki, budowę 1 wolno stojącego budynku mieszkalnego, garażu  
i altany, przy zachowaniu linii zabudowy wg rysunku planu oraz 
następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje w tym poddasze 
mieszkalne, wysokość całkowita do 10 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m, 
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działek i ulicy ul. Dalekiej,

d) okap dachu głównego na wysokości do 4,5 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
10) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 5; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym.

11. Dla terenu istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 12-MN, położonego przy:

 ul. Ludowej nr: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 23 (13 
budynków wolno stojących), nr: 25-27; 29-31; 33-35; 37-39; 41-
43; 45-47; 49-51; 53-55 (8 budynków bliźniaczych); 

 ul. Zamiejskiej nr: 11-13; 15-17; 19-21; 23-25; 31-33; 35-
37; 39-41; 43-45; 47-49; 51-53; 55-57; 59-61; 63-65 (13 budyn-
ków bliźniaczych); nr: 29, 67, 69, 71 i nr 27 w budowie (5 budyn-
ków wolno stojących);

 ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr: 40; 42; 42a 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna MN,
2) rodzaj zabudowy:
a) zabudowa istniejąca – budynki wolno stojące i bliźniacze 

na wydzielonych działkach, obejmująca przy:
- ul. Ludowej - 13 budynków wolno stojących i 8 budynków 

bliźniaczych (16 segmentów),
- ul. Zamiejskiej - 13 budynków bliźniaczych (26 segmen-

tów) i 5 budynków wolno stojących, 
- ul. Ks. Bolesława Domańskiego - 3 budynki wolno stojące 

usytuowane w granicy działek sąsiednich,
b) zabudowa planowana – budynek wolno stojący w budo-

wie na działce nr 78/9 oraz 3 działki niezabudowane pod budynki 
jednorodzinne; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków od ul. Zamiejskiej - ulicy KD-D1 i od ul. Ludowej - ulicy 
KD-D2 oraz istniejące zjazdy od ul. Ks. Bolesława Domańskiego: 
na działkę zabudowaną nr 93 i na drogę dojazdową na działce 
nr 78/1;

4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków 
wolno stojących lub segmentów budynków bliźniaczych (w tym 
- rozbudowa ul. Zamiejska 49 na działce nr 79/41); dopuszcza 
się w budynkach z dachami płaskimi, za wyjątkiem 13 budyn-
ków bliźniaczych przy ul. Zamiejskiej, nadbudowę kondygnacji 
poddaszowej w symetrycznym dachu stromym w sposób nawią-
zujący do istniejących lub projektowanych dachów wysokich na 
sąsiednich budynkach mieszkalnych, w formie jednolitej dla obu 
segmentów budynku bliźniaczego lub co najmniej 2 sąsiednich 
budynków wolno stojących;

5) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub 
garaży, po 1 budynku /działkę, jako budynków bliźniaczych po 
obu stronach bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek, w tylnej 
części tych działek; 

6) nakazuje się utrzymać podziały działek w istniejących 
szerokościach frontów wg granic działek na rysunku planu miej-
scowego, zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia 
nowych działek pod budynki mieszkalne; 

7) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla 
budynków mieszkalnych – 3 w tym poddasze użytkowe w da-
chu wysokim symetrycznym; dla 13 budynków bliźniaczych przy  
ul. Zamiejskiej – 2; dla budynków gospodarczych lub altan ogro-
dowych – 1; 

8) ustala się przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 
istniejących budynków wolno stojących i bliźniaczych zachowa-
nie linii zabudowy wg rysunku planu oraz następujących para-
metrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne w przypadku nadbudowy dachu, wysokość całkowita do 
12,0 – 14,0 m; 

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) forma dachów:
- dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy lub czterospa-

dowy o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; 
kalenica główna - równoległa do frontu działek i ulicy; w przypad-
ku nadbudowy nakazuje się utrzymanie podobnej formy dachów 
w co najmniej 3 sąsiednich budynkach po jednej stronie ulicy; 
dopuszcza się utrzymanie dachów płaskich na budynkach ist-
niejących,

- dach płaski dla 13 budynków bliźniaczych przy ul. Za-
miejskiej – utrzymać formę i gabaryty budynków wg stanu do-
tychczasowego,

d) okap dachu głównego na wysokości istniejących gzym-
sów wieńczących dachów płaskich, lecz nie wyżej niż 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki: dla zabudowy wolno sto-
jącej do 0,30; dla zabudowy bliźniaczej do 0,40,

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: odpowiednio 
do rodzaju zabudowy 0,50 – 0,40,

g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 
przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 5; dach na budynku garażu odpowiadają-
cy formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym;

9) dopuszcza się na niezabudowanych 3 działkach, bu-
dowę budynków mieszkalnych: pod 1 budynek wolno stojący 
usytuowany przy granicy sąsiada na działce nr 94/2 narożnik ulic 
Ludowej - Ks. Bolesława Domańskiego, oraz pod 2 segmenty bu-
dynków bliźniaczych usytuowane w granicy sąsiada: - na działce 
nr 90/2 i warunkowo na działce nr 83/1, wg ustalenia pkt 10, przy 
ulicy Ludowej, z zachowaniem następujących linii zabudowy wg 
rysunku planu oraz parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 12 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-

ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działek i ulicy,
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d) okap dachu głównego na wysokości do 4,5 m,
e) wskaźnik zabudowania działki do 0,35,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,45,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 6; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym;

10) lokalizację nowego segmentu budynku bliźniaczego 
na działce nr 83/1 przy ulicy Ludowej warunkuje się przełożeniem 
doziemnego kabla elektroenergetycznego NN oraz przebudową 
przyłącza kanalizacyjnego w sposób umożliwiający usytuowanie 
budynku, staraniem wnioskodawcy.

12. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 13-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Witolda Taszyckiego nr: 1-3-5-7-9-11-13-15-17-
19; (10 segmentów szeregowych)

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejący wolno stojący 10 - segmen-
towy budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szerego-
wej z garażami wbudowanymi, z segmentami usytuowanymi na 
wydzielonych działkach;

3) obsługa komunikacyjna terenu: podjazd do frontów bu-
dynków od ul. Prof. Witolda Taszyckiego – ulicy KD-D3 oraz doj-
ście do ogrodów od ciągu pieszego 3-KX;

4) zagospodarowanie uzupełniające:
a) podjazdy zewnętrzne do budynków i miejsca postojowe 

dla samochodów przed garażami oraz dojścia od strony ulicy,
b) zieleń ogrodowa z małą architekturą oraz ogrodzenia 

bocznych i tylnych granic działek, fronty działek nieogrodzone; 
5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 

zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę segmentów skrajnych oraz 
części tylnej budynku wg zasady jednolitej dla wszystkich seg-
mentów budynku; 

7) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, po 1 
budynku/działkę, jako budynków bliźniaczych po obu stronach 
bocznej granicy sąsiednich działek, w tylnej części tych działek; 

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice 
działek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy 
szeregowej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wydziele-
nia nowych działek pod budynki mieszkalne, wg granic działek 
na rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulicy ul. Prof. Witolda Taszyckiego –utrzymać wg. lica istniejących 
segmentów budynku szeregowego; odległość nieprzekraczalnej 
linii zabudowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skraj-
nych nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Zamiejskiej, 
oraz wg rysunku planu od ulicy Prof. Józefa Kokota; 

10) tylną nieprzekraczalną linię zabudowy dla segmentów 
budynku mieszkalnego nakazuje się utrzymać w odległości 50,0 
m od granicy cmentarza wg oznaczenia rysunku planu miejsco-
wego; tylna linia zabudowy dla budynków gospodarczych i altan 
ogrodowych wg oznaczenia rysunku;

11) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy wysokich dachów istniejącego szeregowego budyn-
ku mieszkalnego w sposób jednolity dla wszystkich segmentów 
budynku;

12) należy utrzymać liczbę kondygnacji nadziemnych: dla 
budynku mieszkalnego – 2 w tym poddasze użytkowe, dla budyn-
ków gospodarczych lub altan ogrodowych – 1. 

13. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 14-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego nr: 1-3-5-7-9-11-13-15-
17-19; (10 segmentów szeregowych) ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejący wolno stojący 10 - segmen-
towy budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szerego-
wej z garażami wbudowanymi, z segmentami usytuowanymi na 
wydzielonych działkach;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków od ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego; dojazd do ogrodów 
od ul. Prof. Witolda Taszyckiego – ulicy KD-D3;

4) zagospodarowanie uzupełniające:
a) podjazdy zewnętrzne do budynków i miejsca postojowe 

dla samochodów przed garażami oraz dojścia od strony ulicy  
ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego,

b) zieleń ogrodowa z małą architekturą oraz ogrodzenia 
bocznych i tylnych granic działek, fronty działek nieogrodzone; 

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę segmentów skrajnych oraz 
części tylnej budynku wg zasady jednolitej dla wszystkich seg-
mentów budynku; 

7) dopuszcza się budowę garaży oraz budynków gospo-
darczych lub altan ogrodowych, po 1 budynku /działkę, jako bu-
dynków bliźniaczych po obu stronach bocznej granicy sąsiednich 
działek, w tylnej części tych działek z dojazdem od ul. Prof. Wi-
tolda Taszyckiego; 

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice 
działek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy 
szeregowej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wydziele-
nia nowych działek pod budynki mieszkalne, wg granic działek 
na rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulicy Prof. Kazimierza Piwarskiego –utrzymać wg. lica istnieją-
cych segmentów budynków szeregowych; ustala się nieprzekra-
czalną linię zabudowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów 
skrajnych w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Zamiejskiej oraz wg rysunku planu od ulicy Prof. Józefa 
Kokota; ustala się jako obowiązującą linię zabudowy dla garaży 
w odległości nie mniej niż 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Prof. 
Witolda Taszyckiego; 

10) nakaz utrzymania gabarytów, bryły, układu elewacji 
i formy wysokich dachów istniejącego szeregowego budynku 
mieszkalnego w sposób jednolity dla wszystkich segmentów bu-
dynku;

11) utrzymać liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budyn-
ku mieszkalnego – 2 w tym poddasze użytkowe, dla budynków 
gospodarczych lub altan ogrodowych i garaży – 1. 

14. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 15-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Władysława Tatarkiewicza nr: 1-3-5-7-9-11-13-
15-17-19 (10 segmentów szeregowych) ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;
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2) rodzaj zabudowy: istniejący wolno stojący 10 - segmen-
towy budynek mieszkalny jednorodzinny z garażami wbudowa-
nymi, w zabudowie szeregowej z segmentami usytuowanymi na 
wydzielonych działkach;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków od ul. Prof. Władysława Tatarkiewicza; dojazd do tyłów 
działek od ul. Prof. Kazimierza Piwarskiego – ulic KD-D3;

4) zagospodarowanie uzupełniające:
a) podjazdy zewnętrzne do budynków i miejsca postojowe 

dla samochodów przed garażami oraz dojścia od strony ulicy 
Prof. Władysława Tatarkiewicza,

b) zieleń ogrodowa z małą architekturą oraz ogrodzenia 
bocznych i tylnych granic działek, fronty działek nieogrodzone; 

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę segmentów skrajnych oraz 
części tylnej budynku wg zasady jednolitej dla wszystkich seg-
mentów budynku; 

7) dopuszcza się budowę garaży oraz budynków gospo-
darczych lub altan ogrodowych, po 1 budynku/działkę, jako bu-
dynków bliźniaczych po obu stronach bocznej granicy sąsiednich 
działek, w tylnej części tych działek z dojazdem od ul. Prof. Kazi-
mierza Piwarskiego; 

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice 
działek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy 
szeregowej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wydziele-
nia nowych działek pod budynki mieszkalne, wg granic działek 
na rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
Prof. Władysława Tatarkiewicza –utrzymać wg lica istniejących 
segmentów budynków szeregowych; ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów 
skrajnych w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgranicza-
jącej ulicy Zamiejskiej oraz wg rysunku planu ulicy Prof. Józefa 
Kokota; ustala się jako obowiązującą linię zabudowy dla garaży 
w odległości nie mniej niż 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Prof. 
Kazimierza Piwarskiego; 

10) nakaz utrzymania gabarytów, bryły, układu elewacji 
i formy wysokich dachów istniejącego szeregowego budynku 
mieszkalnego w sposób jednolity dla wszystkich segmentów bu-
dynku;

11) utrzymać liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budyn-
ku mieszkalnego – 2 w tym poddasze użytkowe, dla budynków 
gospodarczych lub altan ogrodowych i garaży – 1. 

15.  Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 16-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Eugeniusza Romera nr: 1-3-5-7-9 i 11-13-15-17-
19 (2x 5 segmentów szeregowych) ustala się następujące prze-
znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 zespoły 5 - segmento-
wych budynków szeregowych z segmentami mieszkalnych usy-
tuowanymi na wydzielonych działkach pod kątem ok. 30o do ulicy 
i z garażami wolno stojącymi bliźniaczymi dostępnymi od tylnej 
granicy działek; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków od ul. Prof. Eugeniusza Romera - ulicy pieszo - jezdnej 
KD-Y1; dojazd do tyłów działek i garaży od ul. Prof. Władysława 
Tatarkiewicza – ulicy KD-D3;

4) zagospodarowanie uzupełniające:

a) podjazdy do budynków i miejsca postojowe dla samo-
chodów przed frontami budynków oraz dojścia od strony ul. Prof. 
Eugeniusza Romera; podjazdy do garaży od tyłu działek,

b) zieleń ogrodowa z małą architekturą oraz ogrodzenia 
bocznych i tylnych granic działek, fronty działek nieogrodzone; 

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę segmentów skrajnych oraz 
części tylnej segmentów budynku wg zasady jednolitej dla 
wszystkich segmentów; 

7) dopuszcza się budowę garaży oraz budynków gospo-
darczych lub altan ogrodowych, po 1 budynku /działkę, jako bu-
dynków bliźniaczych po obu stronach bocznej granicy sąsiednich 
działek, w tylnej części tych działek z dojazdem od Prof. Włady-
sława Tatarkiewicza; 

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice dzia-
łek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy szerego-
wej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia nowych 
działek pod budynki mieszkalne; istniejąca szerokość działek bu-
dowlanych: działki środkowe - najmniejsza 6,0 m; działki skrajne 
– zróżnicowane, średnio od 10,0 –15,0 m, wg granic działek na 
rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej  
ul. Prof. Eugeniusza Romera – utrzymać wg lica istniejących seg-
mentów budynków szeregowych; ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skraj-
nych w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Zamiejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa 
Kokota; ustala się jako obowiązującą linię zabudowy dla garaży  
w istniejącej odległości nie mniej niż 2,0 m od linii rozgraniczają-
cej ulicy Prof. Władysława Tatarkiewicza; 

10) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wych budynków mieszkalnych oraz garaży w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

11) nakazuje się utrzymać liczbę kondygnacji nadziem-
nych: dla segmentów budynku mieszkalnego – 2; dla budynków 
gospodarczych lub altan ogrodowych i garaży – 1; 

12) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, rów-
noczesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 3- kondygnacji  
i dachów wysokich na segmentach szeregowego budynku 
mieszkalnego wg zasady jednolitej dla wszystkich segmentów 
budynku, zachowując warunki nadbudowy: poziom okapu na 2-
kondygnacji, kalenice dachów prostopadłe do frontu segmentu, 
kąt pochylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, oświet-
lenie poddasza okna połaciowe lub lukarny. 

16.  Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 17-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Eugeniusza Romera nr: 2-4-6; 8-10-12; (6 seg-
mentów szeregowo - atrialnych),

 ul. Prof. Stefana Banacha nr: 1-3-5; 7-9-11; (6 segmentów 
szeregowo - atrialnych),

 ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 zespoły budynków sze-
regowo - atrialnych z garażami wbudowanymi, po 6 segmentów 
mieszkalnych w zespole;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków od ul. Prof. Eugeniusza Romera i od ul. Prof. Stefana 
Banacha - ulic pieszo - jezdnych KD-Y1; 
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4) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków, garaży i miejsca postojowe dla samochodów 
przed frontami budynków od strony obu ulic;

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę skrajnych segmentów budyn-
ku wg zasady jednolitej i w sposób harmonizujący z bliźniaczym 
segmentem skrajnym; 

7) dopuszcza się budowę garaży lub altan ogrodowych, po 
1 budynku /działkę, jako budynków bliźniaczych po obu stronach 
bocznej granicy sąsiednich skrajnych działek z wjazdem od ulic 
Zamiejskiej i Prof. Józefa Kokota; 

8) ustala się utrzymać istniejącą zabudowę, granice działek 
i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy szeregowo 
- atrialnej, zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia 
nowych działek pod budynki mieszkalne; istniejąca szerokość 
działek budowlanych: działki środkowe - najmniejsza 12,0 m; 
działki skrajne – zróżnicowane, odpowiednio 24,0 i 28,0 m, wg 
granic działek na rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulic Prof. Eugeniusza Romera i Prof. Stefana Banacha – utrzy-
mać wg lica frontów istniejących segmentów budynków szere-
gowo - atrialnych; ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skrajnych oraz garaży  
w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Za-
miejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa Kokota;

10) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wo - atrialnych budynków mieszkalnych w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

11) nakazuje się utrzymać istniejącą ilość kondygnacji 
nadziemnych: dla segmentów budynku mieszkalnego do 2; dla 
garaży lub altan ogrodowych – 1;

12) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, kom-
pleksową i równoczesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 2 
i 3- kondygnacji i dachów wysokich na segmentach szeregowo-
atrialnego budynku mieszkalnego, ustaloną w projekcie wg za-
sady jednolitej dla wszystkich segmentów budynku, zachowując 
warunki nadbudowy: poziom okapu do 2-kondygnacji, kalenice 
dachów równoległe do frontu segmentu, kąt pochylenia połaci 
do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, oświetlenie poddasza przez 
okna połaciowe lub lukarny.

17. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 18-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Stefana Banacha nr: 2; 6-8-10; (4 segmenty sze-
regowo - atrialne), 

 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nr: 1-3-5; 7-9-11; (6 seg-
mentów szeregowo - atrialnych),

 ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 zespoły budynków szere-
gowo - atrialnych z garażami wbudowanymi, po 4 i 6 segmentów 
mieszkalnych w zespole; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków ul. Prof. Stefana Banacha – ulicy pieszo - jezdnej KD-Y1  
i od ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego - ulicy KD-D2; 

4) zagospodarowanie uzupełniające:
a) podjazdy oraz dojścia do budynków, garaży i miejsca 

postojowe dla samochodów przed frontami budynków od strony 
obu ulic;

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej; zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę skrajnych segmentów budyn-
ku w sposób jednolity i harmonizujący z bliźniaczym segmentem 
skrajnym; 

7) dopuszcza się budowę garaży lub altan ogrodowych na 
działkach nr 65/127 i 65/128, oraz na skrajnych działkach przy 
ulicach Zamiejskiej i Prof. Józefa Kokota, po 1 budynku /działkę, 
jako budynków bliźniaczych po obu stronach bocznej granicy są-
siednich skrajnych działek z wjazdem od przyległych ulic; 

8) dopuszcza się na działkach nr 65/127 i 65/128 za zgo-
dą właścicieli, budowę budynków typu szeregowo - atrialnego 
zachowujących cechy i parametry sąsiednich budynków istnie-
jących oraz wydzielenie działek pod te budynki;

9) ustala się utrzymać istniejącą zabudowę, granice dzia-
łek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy sze-
regowo - atrialnej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wy-
dzielenia nowych działek pod budynki mieszkalne za wyjątkiem 
dopuszczenia określonego w pkt 8; istniejąca szerokość działek 
budowlanych: działki środkowe - najmniejsza 12,0 m; działki 
skrajne – zróżnicowane, odpowiednio 21,0 i 29,0 m, wg granic 
działek na rysunku planu miejscowego;

10) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczają-
cej ulic Prof. Stefana Banacha i Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
– utrzymać wg lica frontów istniejących segmentów budynków 
szeregowo - atrialnych; ustala się nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skrajnych oraz 
garaży w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Zamiejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa 
Kokota;

11) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wo - atrialnych budynków mieszkalnych w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

12) nakazuje się utrzymać liczbę kondygnacji nadziem-
nych: dla segmentów budynku mieszkalnego – 2; dla altan ogro-
dowych i garaży – 1; 

13) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, równo-
czesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 3- kondygnacji i da-
chów wysokich na segmentach szeregowo - atrialnego budynku 
mieszkalnego wg zasady jednolitej dla wszystkich segmentów 
budynku, zachowując warunki nadbudowy: poziom okapu na 2-
kondygnacji, kalenice dachów równoległe do frontu segmentu, 
kąt pochylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, oświet-
lenie poddasza okna połaciowe lub lukarny. 

18. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 19-MN, położonego przy:

 ul. Prof. S. Kolbuszewskiego nr: 1-3-5-7-9; 11-13-15-17-
19; (2 x 5 segmentów szeregowych), 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 zespoły 5-segmentowych 
budynków szeregowych z segmentami mieszkalnych usytuowa-
nymi na wydzielonych działkach pod kątem ok. 30o do ulicy i z ga-
rażami wolno stojącymi bliźniaczymi i szeregowymi dostępnymi 
od tylnej granicy działek;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów dzia-
łek i budynków ul. Prof. S. Kolbuszewskiego - ulicy KD-D2; dojazd 
do tyłów działek i garaży ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – ulicy 
KD-D2;
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4) zagospodarowanie uzupełniające:
a) podjazdy do budynków i miejsca postojowe dla samo-

chodów przed frontami budynków oraz dojścia od strony ul. Prof. 
S. Kolbuszewskiego; podjazdy do garaży od tyłu działek,

b) zieleń ogrodowa z małą architekturą oraz ogrodzenia 
frontowych, bocznych i częściowo tylnych granic działek; tyły 
działek ogrodzone na odcinkach pomiędzy garażami; 

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę segmentów skrajnych oraz 
części tylnej segmentów budynku wg zasady jednolitej dla 
wszystkich segmentów; 

7) dopuszcza się budowę garaży po 2 budynki /działkę lub 
altan ogrodowych, jako budynków bliźniaczych usytuowanych  
w tylnej części działek po obu stronach bocznej granicy sąsied-
nich działek, z dojazdem od ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego; 
zakazuje się dobudowy garaży do granic terenu stacji transfor-
matorowej oznaczonej symbolem 2-E;

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice 
działek i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy 
szeregowej; zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzie-
lenia nowych działek pod budynki mieszkalne; istniejąca szero-
kość działek budowlanych: działki środkowe - najmniejsza 6,0 m; 
działki skrajne – zróżnicowane, średnio od 10,0 – 20,0 i 28,0 m, 
wg granic działek na rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej  
ul. Prof. S. Kolbuszewskiego – utrzymać wg lica istniejących seg-
mentów budynków szeregowych; ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skraj-
nych w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 
Zamiejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa Kokota; 
ustala się jako obowiązującą linię zabudowy dla nowych garaży w 
istniejącej odległości nie mniej niż 2,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego;

10) dopuszcza się dla zespołu istniejących garaży na dział-
kach budynków nr 11 – 19, utrzymać linię zabudowy w tylnej gra-
nicy działek; 

11) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wych budynków mieszkalnych oraz garaży w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

12) nakazuje się utrzymać liczbę kondygnacji nadziem-
nych: dla segmentów budynku mieszkalnego – 2; dla altan ogro-
dowych i garaży – 1; 

13) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, rów-
noczesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 3- kondygnacji  
i dachów wysokich na segmentach szeregowego budynku 
mieszkalnego wg zasady jednolitej dla wszystkich segmentów 
budynku - zachowując warunki nadbudowy: poziom okapu na 
2-kondygnacji, kalenice dachów prostopadłe do frontu segmen-
tu, kąt pochylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, 
oświetlenie poddasza okna połaciowe lub lukarny jednakowe na 
wszystkich segmentach. 

19.  Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 20-MN, położonego przy:

ul. Prof. S Kolbuszewskiego nr: 2-4-6; 8-10-12; (6 segmen-
tów szeregowo-atrialnych),

ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego nr: 1-3-5; 7-9-11; (6 
segmentów szeregowo - atrialnych),

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 zespoły budynków sze-
regowo - atrialnych z garażami wbudowanymi, po 6 segmentów 
mieszkalnych w zespole;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków ul. Prof. S. Kolbuszewskiego ulicy KD-D2 i od ul. Prof. 
Stanisława Kulczyńskiego – ulicy pieszo - jezdnej KD-Y1; 

4) zagospodarowanie uzupełniające:
podjazdy oraz dojścia do budynków, garaży i miejsca po-

stojowe dla samochodów przed frontami budynków od strony 
obu ulic;

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę skrajnych segmentów budyn-
ku w sposób jednolity i harmonizujący z bliźniaczym segmentem 
skrajnym; 

7) dopuszcza się budowę garaży lub altan ogrodowych, po 
1 budynku /działkę, jako budynków bliźniaczych po obu stronach 
bocznej granicy sąsiednich skrajnych działek z wjazdem od ulic 
Zamiejskiej i Prof. Józefa Kokota; 

8) nakazuje się utrzymać istniejącą zabudowę, granice działek 
i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy szeregowo 
- atrialnej, zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia no-
wych działek pod budynki mieszkalne; istniejąca szerokość działek 
budowlanych: działki środkowe - najmniejsza 12,0 m; działki skrajne 
– zróżnicowane, odpowiednio 20,0 i 30,0 m, wg granic działek na 
rysunku planu miejscowego;

9) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulic Prof. S. Kolbuszewskiego i Prof. Stanisława Kulczyńskiego 
– utrzymać wg lica frontów istniejących segmentów budynków 
szeregowo - atrialnych; ustala się nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla dopuszczonej rozbudowy segmentów skrajnych oraz 
garaży w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Zamiejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa 
Kokota;

10) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wych budynków mieszkalnych oraz garaży w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

11) nakazuje się utrzymać liczbę kondygnacji nadziem-
nych: dla segmentów budynku mieszkalnego – 2; dla altan ogro-
dowych i garaży – 1; 

12) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 10, rów-
noczesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 3 - kondygnacji  
i dachów wysokich na segmentach szeregowo - atrialnego budyn-
ku mieszkalnego wg zasady jednolitej dla wszystkich segmentów 
budynku, zachowując warunki nadbudowy: poziom okapu na  
2 - kondygnacji, kalenice dachów równoległe do frontu segmen-
tu, kąt pochylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, 
oświetlenie poddasza okna połaciowe lub lukarny. 

20. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego sym-
bolem 21-MN, położonego przy:

 ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego nr: 6; (1 segment  
w zespole szeregowo - atrialnym),

 ul. Zamiejskiej nr: 2-4- ; (2 segmenty w zespole szeregowo 
- atrialnym),

 ul. Prof. Józefa Kokota nr: 3; (1 segment w zespole szere-
gowo - atrialnym),

oraz oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbo-
lem 22-MN, położonego przy:

 ul. Zamiejskiej nr: 10-12 (2 segmenty w zespole szerego-
wo - atrialnym),

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące segmenty w 2 zespołach 
budynków szeregowo - atrialnych z garażami wbudowanymi, od-
powiednio 4 i 2 segmenty mieszkalne w zespole;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontów bu-
dynków ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego - ulicy pieszo - jezd-
nej KD-Y1, od ul. Zamiejskiej - ulicy KD-D1 i od ul. Prof. Józefa 
Kokota - ulicy KD-L2;

4) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków, garaży i zalecane miejsca postojowe dla sa-
mochodów na działkach lub przed frontami budynków;

5) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej, zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniający formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

6) dopuszcza się rozbudowę skrajnych segmentów budyn-
ku w sposób jednolity i harmonizujący z sąsiadującymi segmen-
tami; 

7) dopuszcza się nadbudowę dachów i kondygnacji pod-
dasza mieszkalnego w sposób jednolity dla całego zespołu 
zabudowy szeregowo-atrialnej, w takim przypadku w projekcie 
architektoniczno-budowlanym należy opracować i przedstawić 
rozwinięcia elewacji i przekroje wyjaśniające zasadę nadbudowy 
dachu wysokiego;

8) dopuszcza się budowę garaży lub altan ogrodowych 
na działkach nr 65/82, 65/83 i 65/84 oraz nr 76/42 , tj. na skraj-
nych działkach przy ulicach Zamiejskiej i Prof. Józefa Kokota, po  
1 budynku/działkę, jako budynków przybudowanych, wolno sto-
jących lub bliźniaczych po obu stronach bocznej granicy sąsied-
nich skrajnych działek z wjazdem od ww. ulic; 

9) ustala się utrzymać istniejącą zabudowę, granice działek 
i szerokości frontów w istniejącym układzie zabudowy szeregowo 
- trialnej, zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia no-
wych działek pod budynki mieszkalne; istniejąca szerokość dzia-
łek budowlanych: działki środkowe - najmniejsza 12,0 m; działki 
skrajne – zróżnicowane, odpowiednio 21,0 i 34,0 m, wg granic 
działek na rysunku planu miejscowego;

10) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulic Prof. Stanisława Kulczyńskiego i Zamiejskiej – utrzymać 
wg lica frontów istniejących segmentów budynków szerego-
wo - atrialnych; ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla 
dopuszczonej rozbudowy segmentów skrajnych oraz garaży  
w odległości nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Za-
miejskiej oraz nie mniej niż 6,0 m od ulicy Prof. Józefa Kokota;

11) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wo - atrialnych budynków mieszkalnych wg zasady jednolitej dla 
wszystkich segmentów budynku;

12) nakazuje się utrzymać istniejącą ilość kondygnacji 
nadziemnych: dla segmentów budynku mieszkalnego do 2; dla 
altan ogrodowych i garaży – 1; 

13) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, kom-
pleksową równoczesną nadbudowę poddaszy użytkowych  
w 2 i 3- kondygnacji i dachów wysokich na segmentach szerego-
wo-atrialnego budynku mieszkalnego na terenach 21-MN, 22-MN  
i 5-MN(U),ustaloną w projekcie wg zasady jednolitej dla wszystkich 
segmentów budynku, zachowując warunki nadbudowy: poziom 
okapu do 2-kondygnacji, kalenice dachów równoległe do frontu 
segmentu, kąt pochylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramicz-
ne, oświetlenie poddasza przez okna połaciowe lub lukarny. 

21.  Dla terenu istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 23-MN, położonego przy:

 ul. Zamiejskiej nr: 5; ul. Ks. Bolesława Domańskiego  
nr: 32,

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN;

2) rodzaj zabudowy: istniejące 2 budynki wolno stojące  
z dachami wysokimi dwuspadowymi z garażami wbudowanymi 
oraz 1 działka niezabudowana nr 65/24 z frontem od ul. Prof. 
Józefa Kokota;

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do frontu działki 
nr 65/23 od ul. Zamiejskiej - ulicy KD-D1; dojazd do frontu działki 
nr 65/24 i 65/25 od ul. Prof. Józefa Kokota - ulicy KD-L2; 

4) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków, garaże i miejsca postojowe dla samochodów 
na działkach budynków, altany, ogrodzenia, brama i furtka;

5) ustala się utrzymać istniejącą zabudowę, granice dzia-
łek i szerokości frontów w istniejącym układzie dla rodzaju zabu-
dowy wolno stojącej, wg granic działek na rysunku planu miej-
scowego; 

6) ustala się przeznaczenie pod budowę budynku jednoro-
dzinnego wolno stojącego działki nr 65/24; 

7) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących; 

8) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, w ilości 1 budynek /działkę, jako parterowe-
go budynku wolno stojącego lub bliźniaczego po obu stronach 
bocznej i tylnej granicy sąsiednich działek usytuowanego w tylnej 
części działki; 

9) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla bu-
dynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

10) ustala się przy przebudowie, rozbudowie istniejących 
budynków mieszkalnych zachowanie linii zabudowy wg rysunku 
planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje i pod-
dasze mieszkalne, wysokość całkowita do 10,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej, przy rozbudowie – do 
12,0 m,

c) dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy o pokryciu ce-
ramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica główna - 
równoległa do frontu działek przy ul. Prof. Józefa Kokota,

d) okap dachu głównego na wysokości okapów dachów 
istniejących na istniejących budynkach sąsiednich, lecz nie wy-
żej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 8; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym;

11) ustala się dla nowego budynku mieszkalnego na nie-
zabudowanej działce nr 65/24, zachowanie linii zabudowy wg 
rysunku planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku - 2 kondygnacje i poddasze miesz-
kalne, do 10 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 12,0 m,
c) forma dachu: wysoki, symetryczny, dwuspadowy, o po-

kryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica 
główna - równoległa do frontu działki przy ul. Prof. Józefa Kokota; 
kąt pochylenia połaci do 40o – zaleca się zachować kąt pochyle-
nia wg dachów sąsiednich budynków istniejących,
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d) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m, – zaleca 
się zachować poziom okapu wg poziomów okapów dachów są-
siednich budynków istniejących na terenie 23-MN,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,30,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,50,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 8; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym.

§ 31. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczo-
nych symbolem MN(U), dotyczące wyodrębnionych terenów:

1. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu miejscowego 
symbolem 1-MN(U), położonego przy ul. Ks. Bolesława Domań-
skiego nr: 66 i 66a, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami MN(U); 

2) rodzaj użytkowania i zabudowy: teren zabudowany 
segmentem mieszkalnego budynku bliźniaczego na działce  
nr 222/1 i budynkiem usługowym z lokalami użytkowymi na dział-
ce nr 222/2, przeznaczony pod wnioskowaną zabudowę rodzaju 
MN(U);

3) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynku mieszkalnego i usługowego, garaż dla miesz-
kańców, miejsca postojowe dla samochodów osobowych miesz-
kańców i klientów usług wg ustalonych w planie wskaźników  
w granicach działki, ogrodzenie, bramy i furtki;

4) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do istniejącego 
terenu od ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - ulicy KD-L1 
istniejącym zjazdem; dojścia od ul. Ks. Bolesława Domańskiego  
i od ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej;

5) ustala się utrzymać istniejące granice i szerokości fron-
tów terenu, przeznaczonego dla rodzaju zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, wg linii rozgraniczających działek określonych na 
rysunku planu miejscowego; 

6) ustala się przeznaczenie terenu pod utrzymanie lub 
przebudowę 1 istniejącego segmentu budynku bliźniaczego, 
usytuowanego na działce nr 222/1 przybudowanego do seg-
mentu budynku bliźniaczego na działce nr 222 oraz istniejącego 
budynku usługowego z lokalami użytkowymi na działce nr 222/2; 
dopuszcza się rozbudowę budynku usługowego, jako budynku 
parterowego, wolno stojącego lub przybudowanego do budynku 
mieszkalnego; 

7) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budynku 
mieszkalnego do 2 kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 
w dachu wysokim symetrycznym; dla budynku usługowego, ga-
rażu – 1 kondygnacja, dach dwuspadowy, uwzględniające przy-
legającą zabudowę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachu 
na budynku mieszkalnym;

8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących; zakazuje się nadbudowy;

9) ustala się dla nowych i przebudowywanych budynków 
na działce MN(U), zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu 
oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość segmentu bliźniaczego budynku mieszkalne-
go: zachować istniejącą, tj. do 2 kondygnacji wraz z poddaszem 
mieszkalnym, wysokość całkowita do 12,0 m; wysokość budynku 
usługowego oraz garażu przybudowanego: zachować istniejącą, 
tj. - 1 kondygnacja, wysokość całkowita do 5,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego 
zachować istniejącą; budynku usługowego – do 20,0 m,

c) forma dachu – nakazuje się utrzymanie jednolitej wy-
sokości i formy dachu z segmentem bliźniaczym budynku  
ul. Ks. Bolesława Domańskiego nr: 64 na terenie 1-MN, tj.: dach 
wysoki, symetryczny, dwuspadowy, o pokryciu ceramicznym  
w kolorze czerwono - brązowym; kalenica budynku mieszkalne-
go równoległa do frontu działki przy ul. Ks. Bolesława Domań-
skiego; kalenica budynku usługowego do ul. 10. Sudeckiej Dy-
wizji Zmechanizowanej, kąt pochylenia połaci dachów: budynku 
mieszkalnego ok 45o; budynku usługowego – do 40o, zaleca się 
zachować kąt pochylenia dachu wg stanu istniejącego,

d) okapy dachów: budynku mieszkalnego – zachować ist-
niejący poziom; budynku usługowego na wysokości do 3,5 m, 

e) wskaźnik zabudowania działek do 0,45,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku usługowego; dach na budynku gara-
żu odpowiadający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budyn-
ku usługowym;

10) należy respektować ustalenia szczegółowe ochrony 
konserwatorskiej dla budynków mieszkalnych przy: ul. Ks. Bo-
lesława Domańskiego nr 48-50; 52-54; 56-58; 60-62; 64-66; tj.  
5 budynków bliźniaczych z lat 20. - 30. XX w., określone w para-
grafie 10 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwały;

11) należy respektować zasady ochrony konserwatorskiej 
dla terenu 1-MN(U), położonego w strefie ochrony konserwator-
skiej „B” określone w paragrafie 11 rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały.

2. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu miejscowego 
symbolem 2-MN(U), położonego przy ul. Słowiańskiej nr: 2,

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami MN(U); 

2) rodzaj użytkowania i zabudowy: teren zabudowany bu-
dynkiem mieszkalnym i gospodarczym przeznaczony pod plano-
waną zabudowę rodzaju MN(U) na działce nr 170; 

3) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynku mieszkalnego i nowego usługowego, garaż dla 
mieszkańców, miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
mieszkańców i klientów usług wg ustalonych w planie wskaźni-
ków w granicach działki, ogrodzenie, brama i furtka,

4) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do istniejącej 
działki od ul. Słowiańskiej - ulicy KD-D2 istniejącym zjazdem; 
dojścia od ul. Słowiańskiej i od ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmecha-
nizowanej;

5) ustala się utrzymać istniejące granice i szerokości fron-
tu działki, przeznaczonej dla rodzaju zabudowy mieszkaniowej 
z usługami, wg linii rozgraniczających określonych na rysunku 
planu miejscowego; 

6) ustala się przeznaczenie terenu działki pod przebudo-
wę rozbudowę lub nadbudowę 1 istniejącego budynku jednoro-
dzinnego wolno stojącego, przybudowanego do granicy działki 
nr 171, dopuszcza się budowę budynku usługowego i garażu,  
w ilości 1 budynek/działkę, jako wolno stojącego lub przybudo-
wanego parterowego budynku z lokalami usługowymi; 

7) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budynku 
mieszkalnego do 2 kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 
w dachu wysokim symetrycznym; dla budynku usługowego, ga-
rażu lub altany ogrodowej – 1 kondygnacja, dachy dwu lub czte-
rospadowe, uwzględniające przylegającą zabudowę sąsiedzką 
oraz nawiązujące formą do dachów na budynku mieszkalnym;

8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących;
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9) ustala się dla nowych i przebudowywanych budynków 
na działce MN(U), zachowanie linii zabudowy wg rysunku planu 
oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji wraz 
z poddaszem mieszkalnym, wysokość całkowita do 12,0 m,

b) wysokość budynku usługowego lub garażu, przybudo-
wanego - 1 kondygnacja, wysokość całkowita do 5,0 m,

c) szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego 
– do 12,0 m; usługowego – do 12,0 m,

d) forma dachu: wysoki, symetryczny, dwuspadowy,  
o pokryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kale-
nica: budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki przy  
ul. Słowiańskiej; budynku usługowego do ul. 10. Sudeckiej Dy-
wizji Zmechanizowanej; kąt pochylenia połaci dachów do 40o 
– zaleca się zachować kąt pochylenia wg dachów sąsiednich 
budynków istniejących,

e) okapy dachów: budynku mieszkalnego i usługowego na 
wysokości do 4,5 m, 

f) wskaźnik zabudowania działki do 0,45,
g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
h) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego lub usługowego; dach 
na budynku garażu odpowiadający formą i rodzajem pokrycia 
dachowi na budynku mieszkalnym.

3. Dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami obejmującego 5 nowych działek budowla-
nych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 
3-MN(U), położonego przy ul. Dalekiej, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami MN(U); 

2) rodzaj użytkowania: teren przeznaczony pod planowa-
ną zabudowę rodzaju MN(U), wydzielony na części działki nr 96/7 
stanowiącej obecnie użytek rolny PsVI oraz grunt Ba; 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do planowanych 
5 działek niezabudowanych ulicą od ul. Dalekiej - ulicy pieszo-
jezdnej KD-Y2, nowymi zjazdami; 

4) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków mieszkalnych i usługowych, garaże dla miesz-
kańców, miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców i 
klientów usług w granicach działek, altany, ogrodzenia, brama 
i furtka;

5) ustala się wyznaczyć granice działek o orientacyjnej 
długości 27,0 m i szerokości frontów ok. 19,5 m w planowanym 
układzie dla rodzaju zabudowy wolno stojącej z usługami, nowe 
podziały dokonywać wg orientacyjnych linii rozgraniczających 
określonych na rysunku planu miejscowego; 

6) ustala się na 5 wydzielonych działkach przeznaczenie 
terenu pod budowę 5 nowych budynków jednorodzinnych wolno 
stojących z lokalami usługowymi wbudowanymi lub przybudowa-
nymi, dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospodar-
czych lub garaży, w ilości 1 budynek/działkę, jako parterowego 
budynku wolno stojącego lub bliźniaczego po obu stronach bocz-
nej lub tylnej granicy sąsiednich działek usytuowanego w tylnej 
części działki; 

7) ustala się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla budyn-
ków mieszkalnych do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe w 
dachu wysokim symetrycznym; dla przybudowanych budynków 
usługowych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, da-
chy dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabu-
dowę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących;

9) ustala się dla nowych budynków na planowanych nie-
zabudowanych działkach MN(U), zachowanie linii zabudowy wg 
rysunku planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego - 3 kondygnacje i pod-
dasze mieszkalne, wysokość całkowita do 12,0 m,

b) wysokość budynku usługowego lub garażu, przybudo-
wanego - 1 kondygnacja, wysokość całkowita do 6,0 m,

c) szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego 
– do 12,0 m; 

d) forma dachu: wysoki, symetryczny, dwuspadowy, o po-
kryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica 
równoległa do frontu działek przy ul. Dalekiej; kąt pochylenia 
połaci do 40o – zaleca się zachować kąt pochylenia wg dachów 
sąsiednich budynków istniejących,

e) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m, – zaleca 
się zachować poziom okapu wg poziomów okapów dachów są-
siednich budynków projektowanych na terenie 10-MN i 11-MN,

f) wskaźnik zabudowania działki do 0,45,
g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
h) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym; dach na budynku garażu odpowiadający formą i rodza-
jem pokrycia dachowi na budynku mieszkalnym.

4. Dla terenu istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami oznaczonego na rysunku pla-
nu miejscowego symbolem 4-MN(U),(KY),(KX), obejmującego 
1 zabudowaną i 4 nowe działki, położonego przy ul. Zamiejskiej 
nr 7, na działkach niezabudowanych nr 65/26, 65/27 i 66/8, oraz 
sąsiednich, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami MN(U),(KY),(KX); 

2) przeznaczenie uzupełniające: ciąg pieszo - jezdny (KY), 
na działce nr 65/28 z istniejącym wjazdem bezpośrednim z ul. 
Ks. Bolesława Domańskiego - ulicy KD-Z oraz ciąg pieszy (KX), 
wydzielony na działce nr 66/8 pomiędzy ulicami ul. Ks. Bolesława 
Domańskiego i ul. Zamiejską;

3) rodzaj zabudowy: istniejący 1 budynek wolno stojący  
z dachem wysokim czterospadowym złożonym, z garażami wbu-
dowanym i wolno stojącym na działce nr 66/7 oraz 3 działki nieza-
budowane nr 65/26, 65/27 i 66/8 pod zabudowę rodzaju MN(U); 

4) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do działki za-
budowanej nr 76/7 oraz do działki niezabudowanej nr 65/26 od  
ul. Zamiejskiej - ulicy KD-D1; dojazd do działek niezabudowanych 
nr 66/8 od ul. Zamiejskiej oraz z ciągu pieszo-jezdnego od ul. Ks. 
Bolesława Domańskiego - ulicy KD-Z, istniejącym zjazdem; 

5) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków mieszkalnego i usługowego, garaże dla miesz-
kańców, miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców  
i klientów usług wg ustalonych w planie wskaźników w granicach 
działek nowej zabudowy; altany, ogrodzenia z brama i furtką;

6) ustala się utrzymać granice działek i szerokości fron-
tów w istniejącym układzie dla rodzaju zabudowy wolno stojącej  
z usługami, nowe podziały dokonywać wg orientacyjnych linii roz-
graniczających określonych na rysunku planu miejscowego; 

7) ustala się przeznaczenie terenu pod budowę nowych  
4 budynków jednorodzinnych wolno stojących z lokalami usługo-
wymi wbudowanymi lub przybudowanymi na działkach nr 65/26, 
65/27 i 66/8; 

8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków ist-
niejących; 

9) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków gospo-
darczych lub garaży, w ilości 1 budynek/działkę, jako parterowe-
go budynku wolno stojącego lub bliźniaczego po obu stronach 
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bocznej lub tylnej granicy sąsiednich działek usytuowanego  
w tylnej części działki; 

10) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych: dla 
budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze użyt-
kowe w dachu wysokim symetrycznym; dla budynków gospo-
darczych, garaży lub altan ogrodowych – 1 kondygnacja, dachy 
dwu lub czterospadowe, uwzględniające przylegającą zabudo-
wę sąsiedzką oraz nawiązujące formą do dachów na budynku 
mieszkalnym;

11) ustala się przy przebudowie, rozbudowie istniejących 
budynków zachowanie następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje i pod-
dasze mieszkalne, wysokość całkowita do 10,0 m,

b) szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego 
przy rozbudowie – do 12,0 m; łącznie z częścią dobudowaną 
– do 16,0 m, 

c) dach wysoki, symetryczny, dwu- lub czterospadowy o po-
kryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; kalenica głów-
na - prostopadła do frontu działki przy ul. Zamiejskiej,

d) okap dachu głównego na wysokości okapów dachów 
istniejących na istniejących budynkach sąsiednich, lecz nie wy-
żej niż do 7,0 m,

e) wskaźnik zabudowania działki do 0,45,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,30,
g) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 9; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym;

12) ustala się dla nowych budynków na niezabudowanych 
działkach nr 65/26, 65/27 i 66/8, zachowanie linii zabudowy wg 
rysunku planu oraz następujących parametrów zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje i pod-
dasze mieszkalne, wysokość całkowita do 12,0 m,

b) wysokość budynku usługowego lub garażu, przybudo-
wanego - 1 kondygnacja, wysokość całkowita do 6,0 m,

c) szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego 
– do 12,0 m; łącznie z częścią dobudowaną usługową lub gara-
żem – do 16,0 m z zachowaniem odległości od granic działki, 

d) forma dachu: wysoki, symetryczny, dwuspadowy, o po-
kryciu ceramicznym w kolorze czerwono - brązowym; równoległa 
do frontu działek przy ciągu pieszo - jezdnym i prostopadła do  
ul. Zamiejskiej; kąt pochylenia połaci do 40o – zaleca się zacho-
wać kąt pochylenia wg dachów sąsiednich budynków istnieją-
cych,

e) okap dachu głównego na wysokości do 7,0 m, – zaleca 
się zachować poziom okapu wg poziomów okapów dachów są-
siednich budynków projektowanych na terenie 4-MN(U),

f) wskaźnik zabudowania działki do 0,45,
g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co naj-

mniej 0,30,
h) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego, albo w budynku wolno 
stojącym wg ustaleń pkt 9; dach na budynku garażu odpowia-
dający formą i rodzajem pokrycia dachowi na budynku miesz-
kalnym.

5. Dla terenu istniejącej i planowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami oznaczonego na rysunku planu 
miejscowego symbolem 5-MN(U), obejmującego 3 zabudowane 
i 1 niezabudowaną działkę, położonego przy ul. Zamiejskiej nr 6; 
8; ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego nr 2 oraz na działce nieza-
budowanej nr 65/85, 

ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami MN(U),(KY),(KX); 

2) rodzaj zabudowy: istniejący 3 budynki szeregowo - atrial-
ne z dachami płaskimi, z garażami wbudowanymi oraz 1 działka 
niezabudowana nr 65/85 pod zabudowę rodzaju MN(U); 

3) obsługa komunikacyjna terenu: dojazd do działek za-
budowanych nr 65/87 i 65/89 od ul. Zamiejskiej - ulicy KD-D1, 
do działki zabudowanej nr 65/88 oraz działki niezabudowanej  
nr 65/85 od ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego - ulicy pieszo-
jezdnej KD-Y1, istniejącymi zjazdami; 

4) zagospodarowanie uzupełniające: podjazdy oraz doj-
ścia do budynków mieszkalnego i usługowego (kiosk na działce 
nr 65/89), garaże wbudowane, miejsca postojowe dla samo-
chodów mieszkańców i klientów usług - wg ustalonych w planie 
wskaźników w granicach działek nowej zabudowy; ogrodzenia, 
brama i furtka;

5) ustala się utrzymać istniejącą zabudowę, granice dzia-
łek i szerokości frontów w istniejącym układzie dla rodzaju zabu-
dowy szeregowo - atrialnej z usługami, wg linii rozgraniczających 
określonych na rysunku planu miejscowego; 

6) dopuszcza się przebudowę segmentów budynku bez 
zmiany jego gabarytów i formy architektonicznej; zakazuje się 
nadbudowy oraz rozbudowy pojedynczych segmentów w istotny 
sposób zmieniających formę ciągu elewacji frontowych i dachów 
istniejących budynków mieszkalnych;

7) dopuszcza się rozbudowę skrajnych segmentów budynku 
w sposób jednolity i harmonizujący z sąsiadującymi segmentami;

8) ustala się przeznaczenie terenu na działkach nr 65/85  
i 65/88 pod budowę nowego budynku mieszkalnego z lokalem 
użytkowym wbudowanym lub budynku usługowego, przybudowa-
nego do istniejącego budynku na działce nr 65/88 za zgodą właś-
ciciela działki, jako budynku nawiązującego do cech i parametrów 
sąsiednich istniejących budynków szeregowo - atrialnych; 

9) nakazuje się utrzymać zabudowę, granice działek i sze-
rokości frontów w istniejącym układzie zabudowy szeregowo -
atrialnej, zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia 
nowych działek pod budynki mieszkalne za wyjątkiem dopusz-
czenia określonego w pkt 8; istniejąca szerokość działek budow-
lanych: działki środkowe - najmniejsza 12,0, pozostałe działki 
szerokość zróżnicowana wg granic działek na rysunku planu 
miejscowego;

10) obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
ulic Zamiejskiej i ul. Prof. Stanisława Kulczyńskiego – utrzymać 
w odległości wg lica frontów istniejących segmentów budynków 
szeregowo - atrialnych oraz oznaczeń i wymiarów na rysunku 
planu miejscowego; dopuszcza się mniejszą odległość nowej 
zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Prof. Stanisława Kulczyń-
skiego lecz nie mniej niż 4,0 m za zgodą zarządcy tej ulicy; 

11) nakazuje się utrzymanie gabarytów, bryły, układu ele-
wacji i formy płaskich dachów istniejących segmentów szerego-
wo - atrialnych budynków mieszkalnych w sposób jednolity dla 
wszystkich segmentów budynku;

12) nakazuje się utrzymać liczbę kondygnacji nadziem-
nych: dla segmentów budynku mieszkalnego do 2; dla garaży 
lub altan ogrodowych – 1; 

13) dopuszcza się, z pominięciem ustalenia pkt 11, równo-
czesną nadbudowę poddaszy użytkowych w 3-kondygnacji i da-
chów wysokich na segmentach szeregowo - atrialnego budynku 
mieszkalnego wg zasady jednolitej dla wszystkich segmentów 
budynku w ciągu ulicy Zamiejskiej na terenach 21-MN, 22-MN  
i 5-MN(U), zachowując warunki nadbudowy: 

a) poziom okapu: okap dachu głównego na wysokości kra-
wędzi wieńczącej elewację frontową na istniejących budynkach 
sąsiednich, lecz nie wyżej niż do 7,0 m,

b) kalenice dachów równoległe do frontu segmentu, kąt po-
chylenia połaci do 35o, pokrycie dachu ceramiczne, oświetlenie 
poddasza okna połaciowe lub lukarny;
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14) ustala się przy budowie, przebudowie, rozbudowie 
istniejących budynków zachowanie następujących parametrów 
zabudowy:

a) wskaźnik zabudowania działki do 0,55,
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,25,
c) dopuszcza się garaż do 2 stanowisk, wbudowany lub 

przybudowany do budynku mieszkalnego.

§ 32. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów za-
budowy usługowej, oznaczonych symbolem – U, dotyczące 
wyodrębnionych terenów:

1. Dla terenu istniejącej zabudowy usługowej, oznaczone-
go na rysunku planu miejscowego symbolem 1-U, położonego 
przy ul. Cichej nr 4, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa U; 
2) rodzaj zabudowy: istniejący wolnostojący, 1- kondygna-

cyjny budynek usługowy usytuowany na wydzielonych działkach 
nr 151 i 152;

3) obsługa komunikacyjna terenu: od ul. Cichej – ulicy pie-
szo - jezdnej KD-Y2 oraz z parkingu publicznego 1-KP wjazdem 
istniejącym;

4) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) bezpośredni dojazd na parking wewnętrzny i plac do-

stawczy, utrzymać wg stanu istniejącego z ul. Cichej; dojście 
frontowe bezpośrednio z ulicy j.w.,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym przyłącza in-
frastruktury technicznej, miejsca na kontenery do gromadzenia  
i segregacji odpadów, ogrodzenie, bramy i furtki;

5) zakaz nadbudowy budynku usługowego; dopuszcza się 
przebudowę i rozbudowę budynku oraz zmianę formy dachu;

6) zakaz dokonywania podziałów dla wydzielenia nowych 
działek; 

7) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczają-
cej ulicy Cichej – utrzymać w obrysie frontu istniejącego budynku; 
od strony parkingu wg oznaczenia na rysunku planu;

8) należy stosować odpowiednie parametry i wskaźniki do-
tyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określone 
w paragrafie 13 ust. 4 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały.

2. Dla terenu planowanej zabudowy usługowej obejmują-
cego 3 nowe działki, położonego przy planowanej ulicy KD-D7, 
oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 2-U(ZI), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa U; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń izolacyjna (ZI), 

obejmująca pas zieleni formowanej z krzewów zimozielonych  
o szerokości 5,0 m, zapewniający ochronę akustyczną i optyczną 
dla sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej; 

3) rodzaj zabudowy: planowane wolno stojące, 1 - 2 kon-
dygnacyjne budynki usługowe, usytuowane na 3 wydzielonych 
działkach o orientacyjnych wymiarach 45,0 x 31,0 m;

4) obsługa komunikacyjna terenu: od planowanej ulicy  
KD-D4 wraz z parkingami publicznymi i wjazdami;

5) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) bezpośredni wjazd, parking wewnętrzny i plac dostaw-

czy oraz dojścia frontowe z ulicy j.w, należy urządzić stosownie 
do projektu zagospodarowania terenu wg zasady rysunku planu 
miejscowego,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym przyłącza in-
frastruktury technicznej, miejsca na kontenery do gromadzenia  
i segregacji odpadów, ogrodzenie, bramy i furtki;

6) dopuszcza się budowę, przebudowę i odbudowę budyn-
ków usługowych i pomocniczych;

7) dopuszcza się dokonywanie podziałów dla wydzielenia 
działek usługowych nie mniejszych niż 900,0 m2, zachowując kie-
runki podziałów oznaczone na rysunku planu miejscowego;

8) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej 
planowanej ulicy KD-D4 w odległości 6,0 m; od strony zieleni pub-
licznej 4-ZP(KX) w odległości 4,0 m – utrzymać wg oznaczenia 
rysunku planu miejscowego lub od linii podziału geodezyjnego 
po dokonaniu wytyczenia pasa ulicy oznaczonego orientacyjną 
linią rozgraniczającą; 

9) należy stosować odpowiednie parametry i wskaźniki do-
tyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określone 
w paragrafie 13 ust. 4 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały.

3. Dla terenu planowanej zabudowy usługowej obejmują-
cego 1 nową działkę oznaczonego na rysunku planu miejscowe-
go symbolem 3-U, położonego przy ul. Zamiejskiej i planowanej 
ulicy KD-D7, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa U; 
2) rodzaj zabudowy: planowane wolno stojące, 1 - 2 kondyg-

nacyjne budynki usługowe, usytuowane na wydzielonej działce  
o orientacyjnych wymiarach 32,0 x 55,0 m;

3) obsługa komunikacyjna terenu: od planowanej ulicy 
KD-D4 wraz z parkingami publicznymi i wjazdami; alternatywnie 
wjazd od ul. Zamiejskiej;

4) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) bezpośredni wjazd, parking wewnętrzny i plac dostaw-

czy oraz dojścia frontowe z ulic j.w, należy urządzić stosownie 
do projektu zagospodarowania terenu wg zasady rysunku planu 
miejscowego,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym przyłącza in-
frastruktury technicznej, miejsca na kontenery do gromadzenia  
i segregacji odpadów, ogrodzenie, bramy i furtki;

5) dopuszcza się budowę, przebudowę i odbudowę budyn-
ków usługowych i pomocniczych;

6) dopuszcza się dokonywanie podziałów dla wydzielenia 
2 działek usługowych nie mniejszych niż 800,0 m2, zachowując 
kierunek podziału północ - południe;

7) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczają-
cej ulic planowanej KD-D4 i ul. Zamiejskiej oraz od strony pla-
nowanego cmentarza – utrzymać wg oznaczenia rysunku planu 
miejscowego;

8) należy stosować odpowiednie parametry i wskaźniki do-
tyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określone 
w paragrafie 13 ust. 4 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały.

4. Dla terenu istniejącej zabudowy usługowej obejmują-
cego 1 działkę zabudowaną, oznaczonego na rysunku planu 
miejscowego symbolem 4-U, położonego przy ul. Zamiejskiej, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa U; 
2) rodzaj zabudowy: istniejący wolno stojący, 1 kondyg-

nacyjny budynek usługowy, usytuowany na wydzielonej działce  
o orientacyjnych wymiarach 36,0 x 35,0 m;

3) obsługa komunikacyjna terenu: istniejącym lub nowym 
wjazdem od ul. Zamiejskiej, ulicy KD-D1;

4) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) bezpośredni wjazd, parking wewnętrzny i plac dostaw-

czy oraz dojścia frontowe z ulicy j.w, należy urządzić stosownie 
do projektu zagospodarowania terenu wg zasady rysunku planu 
miejscowego,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym przyłącza in-
frastruktury technicznej, miejsca na kontenery do gromadzenia  
i segregacji odpadów, ogrodzenie, bramy i furtki;

5) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę do 2 kondygnacji budynków usługowych;
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6) zakazuje się dokonywania podziałów dla wydzielenia 
nowych działek usługowych;

7) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczają-
cej ul. Zamiejskiej, planowanej zieleni publicznej i ciągu pieszego 
oraz od strony istniejącego i planowanego cmentarza – utrzymać 
wg oznaczenia rysunku planu miejscowego;

8) należy stosować odpowiednie parametry i wskaźniki do-
tyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określone 
w paragrafie 13 ust. 4 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały;

5. Dla terenu planowanej zabudowy usługowej obejmują-
cego 4 działki gruntowe niezabudowane, oznaczonego na ry-
sunku planu miejscowego symbolem 5-U(ZI), położonego przy  
ul. Zamiejskiej, ustala się następujące przeznaczenie oraz wa-
runki zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa U; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń izolacyjna (ZI), 

obejmująca pas zieleni formowanej z krzewów zimozielonych  
o szerokości 5,0 m, zapewniający ochronę akustyczną i optyczną 
dla sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej;

3) rodzaj zabudowy: 1 lub 2 planowane wolno stojące,  
1 – 2 kondygnacyjne budynki usługowe, usytuowane na terenie 
o orientacyjnych wymiarach 26,0 x 50,0 m, obejmującym działki 
nr 79/31, 79/34, 74/36 i część działki nr 79/30; 

4) obsługa komunikacyjna terenu: istniejącym lub nowym 
wjazdem od ul. Zamiejskiej, ulicy KD-D1;

5) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) bezpośredni wjazd, parking wewnętrzny i plac gospo-

darczy oraz dojścia frontowe z ulicy j.w, należy urządzić stosow-
nie do projektu zagospodarowania terenu wg zasady określonej 
rysunku planu miejscowego,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym przyłącza in-
frastruktury technicznej, miejsca na kontenery do gromadzenia  
i segregacji odpadów, ogrodzenie, bramy i furtki i zieleń;

6) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i odbu-
dowę budynków usługowych i pomocniczych;

7) dopuszcza się dokonanie podziału dla wydzielenia 2 dzia-
łek usługowych o orientacyjnej szerokości frontu ok. 25,0 m; 

8) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczają-
cej ulicy Zamiejskiej – utrzymać wg oznaczenia rysunku planu 
miejscowego;

9) zaleca się utrzymać i uwzględnić w zagospodarowaniu 
terenu istniejące drzewa,

10) należy stosować odpowiednie parametry i wskaźniki do-
tyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
i ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce określone  
w paragrafie 13 ust. 4 rozdziału 7 działu III niniejszej uchwały.

§ 33. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów ziele-
ni oznaczonej ZP i ZI, dotyczące wyodrębnionych terenów:

1. Dla terenów istniejącej i planowanej zieleni publicz-
nej oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami:  
1-ZP(KX), 2-ZP(KX), 3-ZP(KX), 4-ZP(KX), położonych przy  
ul. 10. Sudeckiej Zmechanizowanej Dywizji i 5-ZP(KX), 6-ZP(KX) 
położonych przy ul. Zamiejskiej, obejmujących 8 działek wydzie-
lonych geodezyjnie i zadrzewionych oraz nowe działki planowa-
ne, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudo-
wy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej ZP; 
2) przeznaczenie uzupełniające: ciągi piesze (KX);
3) sposób zagospodarowania terenu: 
a) zieleń wysoka – drzewa i krzewy, trawniki, terenowe boi-

sko do gier zespołowych na terenie 2-ZP oraz terenowe urządze-
nia rekreacyjne, ławki parkowe, oświetlenie,

b) ciągi piesze (KX) i dojazdy z przyległych ulic KD-D6, 

c) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infra-
struktury technicznej oraz urządzenia i obiekty towarzyszące, 
lokalizowane za zgodą zarządcy terenu w sposób niekolidujący 
z zielenią;

4) dopuszczenia i ograniczenia zainwestowania: tereny 
wyłączone spod zabudowy; dopuszcza się przewoźne punkty 
usługowe oraz kontenerowe toalety w obiektach mobilnych, or-
ganizowane sezonowo za zgodą zarządcy terenu;

5) zaleca się stosować nasadzenia zieleni z gatunków po-
chodzenia rodzimego; zakaz dokonywania wycinki drzew i krze-
wów w sposób naruszający zasady ochrony przyrody ustalone  
w przepisach odrębnych; 

6) zakaz zmiany przeznaczenia terenów; dopuszcza się 
budowę, przebudowę, rozbudowę terenowych urządzeń sporto-
wych i rekreacyjnych bez naruszania nasadzeń zieleni; 

7) zakaz dokonywania podziałów dla wydzielenia nowych 
działek o innym przeznaczeniu, za wyjątkiem terenów pod obiek-
ty i urządzenia infrastruktury określonych w pkt 3 lit. c niniejszego 
paragrafu;

8) obsługa komunikacyjna terenów od ulic KD-D i KD-Y2; 
dojście od ww. ulicy oraz ciągiem pieszym; miejsca postojowe 
dla samochodów na wydzielonych parkingach oznaczonych na 
rysunku planu miejscowego; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala się; dla usy-
tuowania obiektów infrastruktury należy zachować odległości od 
jezdni ulic określone w przepisach odrębnych;

10) cechy planowanego zagospodarowania terenu, ustala 
się następująco: 

a) wielkość urządzeń: wg parametrów ustalonych dla tereno-
wych urządzeń sportowych lub turystycznych lub rekreacyjnych,

b) obszar i wymiary terenów zachować wg rysunku planu 
miejscowego, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 
0,80,

d) zakaz budowy ogrodzeń; dopuszcza się na terenach 
1-ZP, 2-ZP, 3-ZP i 4-ZP, założenie żywopłotów o wysokości nie 
przekraczającej 2,0 m od strony ul. 10. Sudeckiej Zmechanizo-
wanej Dywizji,

e) tereny 5-ZP, 6-ZP(KX) należy zagospodarować jako stre-
fy wejść bocznych do cmentarza komunalnego z wybrukowanymi 
chodnikami i placami wejściowymi, elementami małej architektury, 
oświetleniem i urządzonymi miejscami dla kontenerów do groma-
dzenia odpadów; dopuszcza się sezonowe, przewoźne punkty 
handlowe sytuowane na wyznaczonych miejscach; miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych są określone na terenach 
pasów ulicznych wg rysunku planu miejscowego.

2. Dla terenu istniejącej zieleni izolacyjnej oznaczonych na 
rysunku planu miejscowego symbolem: 1-ZI, położonego przy 
ul. Zamiejskiej, obejmującego część działki nr 65/32, ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-
darowania:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej ZI; 
2) sposób zagospodarowania terenu: 
a) wał ziemny, istniejący, uformowany dla zapewnienia izo-

lacji optycznej cmentarza od terenów mieszkaniowych 
b) zieleń wysoka – drzewa i krzewy, przestrzenie trawiaste, 
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 

0,90,
d) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruk-

tury technicznej oraz urządzenia i obiekty towarzyszące, lokalizowa-
ne za zgodą zarządcy terenu w sposób niekolidujący;

3) ograniczenia zainwestowania: tereny wyłączone spod 
zabudowy oraz z zakazem zmiany przeznaczenia i sposobu 
użytkowania; dopuszcza się kontenerowe toalety w obiektach 
mobilnych, organizowane sezonowo za zgodą zarządcy terenu;

4) nakazuje się utrzymać i uzupełniać nasadzenia zieleni  
z gatunków pochodzenia rodzimego; zakaz dokonywania wycinki 
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drzew i krzewów w sposób naruszający ciągłość izolacji optycz-
nej zieleni oraz zasady ochrony przyrody ustalone w przepisach 
odrębnych; 

5) zakaz dokonywania podziałów dla wydzielenia nowych 
działek o innym przeznaczeniu, za wyjątkiem terenów pod obiek-
ty i urządzenia infrastruktury określonych w pkt 3 lit. c niniejszego 
paragrafu;

6) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej, ulicy 
KD-D1; dojście od ww. ulicy oraz ciągiem pieszym 3-KX; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala się; dla usy-
tuowania obiektów infrastruktury należy zachować odległości od 
jezdni ulicy i ciągu pieszego 3-KX określone w przepisach od-
rębnych.

§ 34. Określa się ustalenia szczegółowe dla terenów infra-
struktury technicznej dotyczące wyodrębnionych terenów:

1. Dla terenów istniejących stacji transformatorowych obej-
mujących 2 działki zabudowane oznaczone na rysunku planu 
miejscowego symbolami 1-E, 2-E, położonych odpowiednio przy 
ulicach: ul. Jasnej i ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty elektroenergetyki 
- stacja transformatorowa E; 

2) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) dojście i dojazd istniejącymi zjazdami z ulic: ul.Jasnej do 

stacji 1-E i ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego do stacji 2-E,
b) teren stacji transformatorowych: od strony ulic nieogro-

dzony, od strony sąsiadujących terenów mieszkaniowych wy-
dzielony ogrodzeniami działek zabudowanych, 

c) urządzenia towarzyszące: przyłącza sieciowe SN i NN; 
3) rodzaj zabudowy: tereny i obiekty elektroenergetyki 

– parterowe stacje transformatorowe 15 kV/400 V; 
4) dopuszcza się: przebudowę budynku stacji, budowę sta-

cji kontenerowej, wymianę urządzeń elektrycznych stacji oraz 
podziemnych sieci elektrycznych; 

5) zakazuje się dokonywanie podziałów dla wydzielenia 
nowych działek; 

6) obsługa komunikacyjna terenu: utrzymać istniejące do-
jazdy z ul. Jasnej i ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego; 

7) cechy planowanej zabudowy, ustala się następująco: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja, 
b) parametry i cechy zabudowy należy utrzymać wg stanu ist-

niejącego; dopuszcza się zamianę stacji na obiekt kontenerowy;
8) ogrodzenie terenu: dopuszcza się zachować wg stanu 

istniejącego, teren stacji jako nieogrodzony po dokonaniu uzgod-
nień z zarządcą urządzenia, w zakresie zabezpieczenia budynku 
przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych.

2. Dla terenu istniejącego parkingu dla samochodów, obej-
mującego 1 działkę oznaczoną na rysunku planu miejscowego 
symbolami 1-KP, położonego przy ulicach: 10 Sudeckiej Zme-
chanizowanej Dywizji i Cichej, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny parkingów KP; 
2) zagospodarowanie uzupełniające: 
a) parking publiczny na wydzielonej działce nr 153 dla sa-

mochodów osobowych oraz dopuszczenie usług o powierzchni 
zabudowy ograniczonej do 5,0 m2, 

b) zieleń towarzysząca wysoka,
c) dojazd zewnętrzny od ulicy Cichej oraz od ul. 10 Sude-

ckiej Zmechanizowanej Dywizji; 
d) urządzenia towarzyszące, w tym przyłącza infrastruktu-

ry technicznej, oświetlenie terenu,
e) rodzaj zagospodarowania: teren urządzonych parkin-

gów dla samochodów osobowych oraz możliwość wydzielenie 
miejsca pod usługi bez trwałego zajęcia terenu;

3) ustala się utrzymanie istniejącego obiektu, dopuszcza 
się budowę i przebudowę stanowisk postojowych i dróg mane-
wrowych; dopuszcza się zmianę przeznaczenia części placów 
parkingowych na inne cele publiczne, np. obwoźny handel sezo-
nowy, urządzone i osłonięte miejsca dla kontenerów do kwalifiko-
wanej zbiórki odpadów, itp. funkcje doraźne, za zgodą zarządcy 
terenów komunalnych;

4) zakaz dokonywania podziałów w celu wydzielenia no-
wych działek pod zabudowę; 

obsługa komunikacyjna terenu: dojścia i dojazd zewnętrzny 
istniejącymi zjazdami z ulicy Cichej KD-D6 oraz ul. 10. Sudeckiej 
Zmechanizowanej Dywizji KD-L1; należy zapewnić planowany 
przejazd awaryjny i przeciwpożarowy do terenu 1-U;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie określa się;
6) cechy zagospodarowania parkingu, ustala się następu-

jąco: 
a) liczba miejsc postojowych dla samochodów 12 stano-

wisk postojowych dla samochodów osobowych oraz możliwość 
wydzielenie miejsca pod usługi na 15% powierzchni bez trwałego 
zajęcia terenu; należy stosować standardy projektowe i technicz-
ne dla trwałego urządzenia parkingów,

b) nawierzchnię utwardzoną parkingu i dróg manewro-
wych należy izolować od podłoża gruntowego materiałem nie 
przepuszczającym wody, 

c) parkingi wyposażyć w kanalizację ścieków z wód opa-
dowych i roztopowych oraz urządzenia do oczyszczania ww. 
ścieków przed wprowadzeniem do komunalnej kanalizacji desz-
czowej,

f) zalecana zieleń towarzysząca – drzewa i krzewy cieniu-
jące stanowiska i izolujące optycznie od ul. 10. Sudeckiej Zme-
chanizowanej Dywizji, żywopłoty od strony ww. ulicy o wysokości 
do 2,0 m,

g) nie zaleca się ogrodzenia terenu parkingu, zaleca się 
stosowanie ograniczających teren żywopłotów liściastych.

Dział V 
Ustalenia końcowe

§ 35. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr XXXII/309/96 Rady Miasta Opola z dnia 28 październi-
ka 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej Pancerna 
– Ludowa w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31 grudnia 
1996 r. Nr 52 poz. 187).

§ 36. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
które należą do zadań własnych Gminy Opole zapisanymi w pla-
nie miejscowym, są:

1) budowa publicznej ulicy gminnej z parkingami oraz  
z podstawowymi sieciami uzbrojenia wod.-kan. o długości ok. 
200 m, oznaczonej symbolem: KD-D4;

2) urządzenie terenów zieleni publicznej o powierzchni  
ok. 1800 m2, oznaczonej symbolami: 3-ZP, 4-ZP.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Halina Dąbrowska
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXIV/244/08

Rady Miasta Opola  
z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Opola

        

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożo-
nego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednoro-
dzinnego w rejonie ulic:10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 
- Ludowej w Opolu

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie rozstrzygnięcia Prezy-
denta Miasta Opola z dnia 30 lipca 2007 r., w którym stwierdza się, 
że do wyłożonego do publicznego wglądu, wyżej wymienionego 
projektu planu miejscowego, nie wpłynęły żadne uwagi, zatem

Rada Miasta Opola

uznaje za bezprzedmiotowe wszczęcie postępowania  
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do pub-
licznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie 
ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/244/08

Rady Miasta Opola
z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Opola

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Opola rozstrzyga, co nastę-
puje:

I. Inwestycje infrastruktury technicznej i komunikacji 
przewidziane w planie miejscowym

1. Zasady budowy, rozbudowy i systemów infrastruktu-
ry technicznej oraz komunikacji zostały określone w §§ 15 i 16 
przedmiotowej uchwały. W planie zapisano następujące inwesty-
cje należące do zadań własnych gminy:

1) rozbudowę sieci wodociągowych;
2) rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) rozbudowa, przebudowa i remonty ulic.

Powyższe inwestycje uregulowane są ustaleniami niniej-
szego planu, a ich zakres wynika z istniejącego zagospodaro-
wania i zainwestowania oraz dotychczas  obowiązującego miej-
scowego planu. 

Inwestycje te są niezbędne dla obsługi istniejącej zabudo-
wy i poprawienia stanu istniejących dróg publicznych.

II. Sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicz-
nej i komunikacji, które należą do zadań własnych Gminy, 
wynikających z ustaleń planu miejscowego

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych przewi-
dzianych w planie oraz związanych z nimi wykupów terenu lub 
zamiany prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić 
będą właściwe przedsiębiorstwa miejskie. 

3. Podstawą przyjęcia do realizacji inwestycji infrastruktury 
technicznej i komunikacji, zadań własnych stanowić będą zapisy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia reali-
zacji inwestycji infrastruktury technicznej i komunikacji, ustalane 
będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.

5. Inwestycje infrastruktury technicznej i komunikacji mo-
gą być realizowane etapowo, w zależności od wielkości środków 
przeznaczonych na te cele.

III. Zasady finansowania inwestycji infrastruktury 
technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych 
gminy, wynikających z ustaleń planu miejscowego

Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i komunikacji będą:

1) budżet  Miasta Opola;
2) środki i fundusze zewnętrzne, w tym: dotacje unijne, sa-

morządu województwa, dotacje i pożyczki z funduszy celowych, 
kredyty bankowe i inne;

3) fundusze prywatne, w tym: w ramach porozumień cy-
wilno – prawnych lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 20    - 1345 -      poz. 650



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 20    - 1346 -           poz. 651 - 652

651

Uchwała Nr XVII/144/08
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 stycznia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 
974), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828  
i Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pub-
licznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ), Rada Miejska w Ozimku 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały Nr XV/114/07 z dnia 17 grud-
nia 2007 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na tere-
nie Gminy Ozimek w ten sposób, że wymienione w punkcie 2,  
w sołectwie Szczedrzyk nazwisko „Żabski Zbigniew” zastępuje 
się „Stryczek Hubert”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Wiesbach
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Uchwała Nr XIV/76/08 
Rady Gminy Pakosławice

z dnia 31 stycznia 2008 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej w Goszowicach

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304,  
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 
1292), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej upraw-
nieni są uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawo-
wej w Goszowicach.

§ 2. Posiłki wydawane są w formie gorącego posiłku.

§ 3. Posiłki finansowane są z następujących źródeł:
1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się 

uczniów;
2) wpłat stołujących się nauczycieli i pracowników;
3) dotacji z budżetu państwa lub Gminy;
4) wpłat sponsorów.

§ 4. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa 
w § 3, odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu Gminy.

§ 5.1. Uczniowie pokrywają koszt produktów zużytych do przy-
gotowywania posiłków, a pozostałe koszty związane z przygotowa-
niem posiłków dla uczniów finansowane są z budżetu Gminy.

2. Pozostali stołujący się pokrywają pełny koszt posiłku.
3. Odpłatność, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszt su-

rowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz wszelkie 
pozostałe koszty związane z jego przygotowaniem i podaniem,  

a w szczególności wynagrodzenie osób przygotowujących posiłek, 
koszty energii elektrycznej, gazu i innych mediów.

§ 6. Opłaty za jeden gorący posiłek wynoszą: 
1) dla uczniów – 1,50 zł;
2) dla pozostałych stołujących się – 5,00 zł.

§ 7.1. Korzystający z posiłków wpłacają należność za po-
siłki w wysokości miesięcznej opłaty. Koszt korzystania z posił-
ków ustala się przez przemnożenie opłaty za jeden posiłek przez 
ilość dni roboczych w danym miesiącu.

2. Opłata za posiłki za dany miesiąc wpłacana jest w gotów-
ce, w terminie do 5-go dnia tego miesiąca, osobie upoważnionej 
przez dyrektora szkoły.

§ 8.1. W przypadku nieobecności w szkole stołującemu się 
przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej w wysokości pro-
porcjonalnej do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia 
nieobecności do godziny 7:15 w pierwszym dniu nieobecności.

2. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub innych stołujących 
się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności 
w formie odpisu należności za obiady w następnym miesiącu. 
Zwrot opłaty za czerwiec dokonywany jest w formie gotówkowej 
w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pa-
kosławice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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Uchwała Nr XIV/77/08
Rady Gminy Pakosławice

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pakosławice, 
rodzaju świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 
689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369), 
Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące warunki przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

1. Z funduszu zdrowotnego mają prawo korzystać nauczy-
ciele, którzy:

− leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej choroby,
− wymagają rehabilitacji,
− korzystają z leczenia szpitalnego,
− potrzebują dodatkowej opieki medycznej.

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie 
wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą składać:
− zainteresowany nauczyciel,
− przedstawiciele związków zawodowych,
− rada pedagogiczna,
− opiekun nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny do podej-

mowania czynności w tym zakresie.

4. Do wniosku należy dołączyć:
− aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
− dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
− kserokopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(PIT) w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytury 
lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty,

− oświadczenie o dochodach przypadających na jednego 
członka rodziny,

− kserokopię innych dokumentów poświadczających 
wskazaną przez wnioskodawcę sytuację.

5. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia 
się od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych;
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez na-

uczyciela kosztów leczenia;
3) wysokości dochodu na członka rodziny.

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotne-
go świadczenia pieniężnego.

§ 3. Ustala się sposób przyznawania pomocy zdrowotnej:

1. Funduszem zdrowotnym, z przeznaczeniem na pomoc 
dla nauczycieli, zarządzają dyrektorzy szkół i ponoszą pełną od-
powiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania fundu-
szem zdrowotnym dyrektorzy szkół powołują komisje zdrowotne.

3. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele nauczycieli w liczbie ustalonej przez 

dyrektora, w tym przedstawiciele nauczycielskich organizacji 
związkowych;

2) przedstawiciel emerytów i rencistów, którzy byli zatrud-
nieni na stanowiskach pedagogicznych, o ile wyrażą oni wolę, 
aby ich reprezentant brał udział w pracach komisji.

4. Komisja zdrowotna rozpatruje podania o przyznanie 
pomocy zdrowotnej w ramach przeznaczonych środków finan-
sowych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym, 
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

5. Do zadań komisji zdrowotnej należy:
1) analiza formalna wniosku wraz z dokumentacją potwier-

dzającą leczenie, uwzględniająca wysokość dodatkowych kosz-
tów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadze-
niem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na 
sytuacje materialną (przewlekła choroba, konieczność dalszego 
leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia do-
datkowej opieki dla chorego itp.);

2) wnioskowanie o udzielenie, bądź odmowę przyznania 
pomocy zdrowotnej;

3) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń.

6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał.

7. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje 
dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku komisji, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 2.

8. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasad-
nionych szczególnych przypadkach pomoc zdrowotna może być 
przyznana powtórnie w danym roku.

9. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pa-
kosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/77/08 

 Rady Gminy Pakosławice 
z dnia 31 stycznia 2008 r.

________________________
imię i nazwisko wnioskodawcy

________________________
 adres zamieszkania

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Wnioskuję o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
Uzasadnienie wniosku:

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

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

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

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

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

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

          _______________________
                podpis wnioskodawcy

Załączniki:
- zaświadczenie lekarskie,
- dokumenty potwierdzające koszty leczenia,
- kserokopia PIT za rok poprzedni,
- odcinek emerytury lub renty - dotyczy emerytów i rencistów,
- oświadczenie o dochodach brutto na jednego członka rodziny,
- inne dokumentu poświadczające sytuację wnioskodawcy.
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Uchwała Nr XIV/80/08
Rady Gminy Pakosławice

z  dnia 31stycznia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/07 z dnia  28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327  
i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada 
Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/63/07 z dnia 28 listopada 2007r. § 1 
ust.1 punkt 3 otrzymuje brzmienie jn:

„3) budynki i grunty służące prowadzeniu działalności spor-
towo - rekreacyjnej pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzo-
na działalność gospodarcza”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pa-
kosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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Uchwała Nr XIII/125/2008
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 stycznia 2008 r.

wprowadzająca zmianę do uchwały Nr XI/109/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 listopada 2007 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, 
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) 
oraz art.5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 
1828, Nr 251 poz. 1847), Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do § 2 pkt 1 lit. c, w miejsce 
„grunty, budynki i budowle zajęte na działalność publiczną” wpro-

wadzić zapis „grunty, budynki lub ich części oraz budowle zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej służące wyko-
nywaniu zadań własnych gminy, w tym również realizowanych 
przez gminne jednostki organizacyjne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mo-
cą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Kołodziej
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Uchwała Nr XIII/126/2008
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 stycznia 2008 r.

wprowadzająca zmianę do uchwały Nr XI/110/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 listopada 2007 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ust.1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 121 
poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, 
Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847), Rada Gminy Skarbimierz 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do:
- § 1 pkt 2 - tj. w załączniku nr 2, w części dotyczącej sa-

mochodu ciężarowego  o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton z dwiema osiami z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych w przedziale „nie mniej niż 15 ton” - stawka 
podatku 1.200,00 zł,

- § 1 pkt 6 – tj. w załączniku nr 6, w części dotyczącej przy-
czepy lub naczepy, która  łącznie z pojazdem silnikowym posia-
da dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, z dwiema osiami  
z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne w przedziale „nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 
ton” - stawka podatku 600,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mo-
cą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Kołodziej
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Uchwała Nr XIII/127/2008
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 stycznia 2008 r.

wprowadzająca zmianę do uchwały Nr XII/118/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,  
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,  
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) 
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828,  
Nr 251 poz. 1847) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 
poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 
poz. 747), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 
poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 
poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825), Rada 
Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do § 1, tj. „Informacji w spra-
wie podatku od nieruchomości” oraz „Deklaracji na podatek od 
nieruchomości”, polegającą na przystosowaniu druków nie-
zbędnych do ustalenia podatku, stosownie do zapisów uchwały  
Nr XI/109/2007 Rady Gminy Skarbimierz w sprawie podatku od 
nieruchomości oraz uchwały Rady Nr XIII/125/2008 wprowadza-
jącej zmiany do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mo-
cą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Kołodziej
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Decyzja Nr OWR-4210-6/2008/4594/II-B/MB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 marca 2008 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. 
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) oraz art. 47 
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123  
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 51, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. Brzeskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu posiadającej 
statystyczny numer identyfikacyjny REGON 532 382 981 zwanej 
w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam za-
twierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej moją decyzją z dnia 25 maja 2007 r. nr OWR-4210-
16/2007/4594/II-A/MB, która to zmiana stanowi załącznik do ni-
niejszej decyzji.

Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy Prawo energe-
tyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjo-
nowaną w zakresie: wytwarzania, przesyłania i dystrybucji cie-
pła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu  
25 maja 2007 r. decyzją nr OWR-4210-16/2007/4594/II-A/MB,  
z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2008 r.

W dniu 31 stycznia 2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa 
(uzupełniony pismami z dnia 22 lutego i 7 marca 2008 r.) zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy 
dla ciepła. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem 
cen węgla kamiennego zużywanego w procesie produkcji ciepła. 
Zapisy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) stanowią, że w przypadku 
nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez 
przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest 
możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie 
określonym w art. 47 ustawy Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie 
zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i oceny skutków 
ekonomicznych zmiany cen węgla kamiennego oraz ustalono, że 
zmiana ta stanowi istotną zmianę warunków prowadzenia przez 
Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z za-
sadami określonymi w art. 45 ustawy Prawo energetyczne oraz 
przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się prze-
słankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decy-
zja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być  

w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez or-
gan administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji  
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmia-
nę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególno-
ści zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają 
się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes 
Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu. 

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  
1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać ozna-
czenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w ca-
łości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Za-
chodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wroc-
ław. 

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy  
Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, 
Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor 
Południowo - Zachodniego

Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
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załącznik
do decyzji Prezesa URE

Nr OWR-4210-6/2008/4594/II-B/MB
z dnia 12 marca 2008 r.

W taryfie dla ciepła BPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
dnia 25 maja 2007 r. Nr OWR-4210-16/2007/4594/II-A/MB, w rozdziale IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat punkt 1. Ceny 
i stawki opłat za ciepło otrzymuje brzmienie: 

„1. Ceny i stawki opłat za ciepło 
Grupy:  1 B, 1 C, 1 Ccwu i 1 D

GRUPA 
TARYFOWA 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Cena za zamówioną
 moc cieplną

Cena 
ciepła 

Cena 
nośnika 
ciepła

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

Stawka 
opłaty 

zmiennej
za usługi 

przesyłowe

zł/MW/rok rata 
miesięczna zł/GJ zł/m3 zł/MW/rok rata 

miesięczna zł/GJ

1 B
Netto 49 700,00 4 141,66 18,88 11,98 16 988,10 1 415,68 6,39

Brutto* 60 634,00 5 052,83 23,03 14,62 20 725,48 1 727,13 7,80

1 C
Netto 49 700,00 4 141,66 18,88 11,98 26 555,69 2 212,97 9,99

Brutto* 60 634,00 5 052,83 23,03 14,62 32 397,94 2 699,82 12,19

1 Ccwu

Netto 70 150,70 5 845,89 22,71 11,98 31 053,30 2 587,77 9,99

Brutto* 85 583,85 7 131,99 27,71 14,62 37 885,03 3 157,08 12,19

1 D
Netto 49 700,00 4 141,66 18,88 11,98 29 495,76 2 457,98 11,09

Brutto* 60 634,00 5 052,83 23,03 14,62 35 984,83 2 998,74 13,53

Grupa: 2 A

Wyszczególnienie

Stawka opłaty 
miesięcznej za 

zamówioną moc 
cieplną

Stawka opłaty 
za ciepło

zł/MW/m-c zł/GJ

2 A
Netto 9 073,49 40,96

Brutto* 11 069,66 49,97

* - Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.”. 

Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
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Lista biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

L.p. Imię i nazwisko Adres do korespondencji 
E-mail Telefon Specjalizacja 

Termin 
upływu  
kadencji 

1. Banach Dobrosław
ul.Pasteura 11/7
50-367 Wrocław 
sos303@autograf.pl

77 444 57 05
501 087 287 psychiatra 31.12.2010 r.

2. Blajer Marek ul.Srebrna 11/10
45-655 Opole psychiatra 31.12.2008 r.

3. Brandys-Tylipska 
Teresa

Osiedle 8
46-060 Prószków
verum3@interia.pl

603 882 652 psycholog 31.12.2010 r.

4. Cichoń Zdzisław ul.Piaskowa 99
42-700 Lubliniec

34 356 50 61
602 239 258 psychiatra 31.12.2010 r. 

5. Dawidziuk Wiesław
Os. Akacjowe 23a
49-318 Skarbimierz
dawidziuk@mp.pl

77 416 76 12
501 036 886 psychiatra 31.12.2010 r.

6. Dziamara Anna ul. Karola Miarki 1 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 606 629 179 psycholog 31.12.2010 r.

7. Dzierżanowska-
Peszko Joanna

ul.Kolejowa 8
46-070 Komprachcice
joanna.dzierzanowska@gmail.com

77 464 64 84 
77 54 14 264
500 263 574

psycholog 31.12.2010 r.

8. Fijałkowska Iwona
Woskowice Małe 15/4
46-100 Namysłów
fiwona66@02.pl

77 419 65 55
504 109 615 psychiatra 31.12.2010 r.

9. Forembska Beata ul.Reymonta 19/8
45-473 Opole 697 624 164 psycholog 31.12.2010 r.

10. Gadecki Wiesław ul.Szpitalna 2
48-140 Branice 604 967 551 psychiatra 31.12.2010 r. 

11. Gliwińska-Nawrat 
Justyna

Wojewódzki Specjalistyczny 
Zespół Neuropsychiatryczny 
ul.Wodociągowa 4
45-476 Opole

77 541 41 34 psychiatra 31.12.2010 r.

12. Jakubaszek-
Śmigulec Aleksandra

ul.Miła 12
45-835 Opole
jakubaszek@poczta.fm

77 54 14 223
691 173 790 psycholog 31.12.2010 r.

13. Jaskółka Małgorzata
ul.Szkolna 3d/1
48-140 Branice
gosiajask@op.pl

77 54 43 121
602 477 779 psycholog 31.12.2010 r.

14. Jaskółka Artur
ul.Szkolna 3d/1
48-140 Branice
atrhurjask@vp.pl

77 54 43 121 psycholog 31.12.2010 r.

15. Kaszuba Magdalena
ul.Kościuszki 11/14
47-400 Racibórz
magda.kaszuba@interia.pl

606 103 483 psycholog 31.12.2010 r.

16. Korzec Elżbieta ul.Jaworowa 16
46-300 Olesno 694 453 817 psycholog 31.12.2010 r.

17. Koziej Jacek
ul.Szkolna 3d/4
48-140 Branice
j.koziej@interia.pl

7748609936 
w.212
604 967 578
602 795 969

psychiatra 31.12.2010 r.
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18. Kowalska Krystyna
ul.Bursztynowa 6/16
47-100 Strzelce Opolskie 
krystynakowalska@wp.pl

77 463 83 80
512 226 373 psycholog 31.12.2010 r.

19. Kraus Ludmiła
ul.Słoneczna 3
48-351 Biała Nyska
ludkakraus@interia.pl

77 433 48 71
604 489 439 psychiatra 31.12.2010 r.

20. Kuczek Krzysztof
ul.Korczaka 6/12
49-300 Brzeg
krzysztofkuczek@wp.pl

600 306 348 psycholog 31.12.2010 r.

21. Kułakowska Urszula
ul.Karugi 2/9 
48-300 Nysa
erna_5@interia.pl

77 433 13 35 psycholog 31.12.2010 r.

22. Kunach-Greszczuk 
Katarzyna

Wojewódzki  Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny w Opolu, 
Oddz.Psychiatrii „C”
ul.Wodociągowa 4
45-221 Opole

77 541 41 45 psychiatra 31.12.2010 r.

23. Kupis-Koziej Kinga
ul.Szkolna 3d/4
48-140 Branice
kingakk@interia.pl

604 968 329 psychiatra 31.12.2010 r.

24. Lis Beata ul.Nowy Świat 116/19
48-100 Głubczyce
atenaaa@vp.pl

77 485 00 64
697 516 467 psycholog 31.12.2010 r.

25. Łakomiec Anna ul.1 Maja 16B/9
46-100 Namysłów

77 410 05 39
698 615 818 psycholog 31.12.2010 r.

26. Mac-Blajer Halina ul.Srebrna 11/10
45-655 Opole
mareblaj@neostrada.pl

77 456 28 81
608 526 477 psycholog 31.12.2010 r.

27. Małek Zuzanna ul.Kościelna 2
48-133 Nowa Cerekwia
zuzannamalek@wp.pl

77 485 17 42
501 202 950 psycholog 31.12.2010 r.

28. Mamzer Leszek ul.Jesionowa 9/3
46-115 Bukowie
leszek_mamzer@wp.pl

77 419 51 41
603 999 728 psycholog 31.12.2010 r.

29. Milczarek Teresa ul.Goltberga 36
47-220 Kędzierzyn- Koźle
olguniam@wp.pl

77 481 56 37
600 385 426 psycholog 31.12.2010 r. 

30. Mołdawa Ewa ul.Harcerska 5/13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

77 418 06 07
507 021 546 psycholog 31.12.2010 r.

31. Mołotkiewicz-Kłyś 
Barbara

ul.Kościuszki 17/3
48-200 Prudnik

77 436 15 97
605 081 024 psychiatra 31.12.2010 r.

32. Moroz Marek ul.Nysańska 4-6
49-300 Brzeg
marczysko@poczta.onet.pl

77 444 57 06
501 581 429 psychiatra 31.12.2010 r.

33. Mróz-Pankowska 
Agata

ul.Jankowskiego 42/11
45-269 Opole
agacia31@poczta.onet.pl

77 455 47 22
602 387 197 psycholog 31.12.2010 r.

34. Neyman-Struzik 
Katarzyna

Wojewódzki Specjalistyczny 
Zespół Neuropsychiatryczny-Oddz.
Psychiatrii „B” ul.Wodociągowa 4
45-476 Opole

77 541 41 85 psychiatra 31.12.2010 r. 

35. Orłowska-Kałuża 
Renata

ul.Skowrońskiego 19/13
48-340 Głuchołazy
renata-o@wp.pl

77 439 52 60
604 785 065 psychiatra 31.12.2010 r.

36. Patela Zofia ul.Bielska 58/2
45-401 Opole
zpatela@interia.pl

77 457 60 70
509 304 347 psycholog 31.12.2010 r.

37. Pawlikowska-Babiak 
Agnieszka

ul.Wileńska 37A/13
49-300 Brzeg
agnieszkapawlikowska@wp.pl

608 073 512 psychiatra 31.12.2010 r.
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38. Podolska-Bartodziej 
Urszula

ul.Harcerska 11
47-220 Kędzierzyn-Koźle

77 483 37 12
606 580 018 psychiatra 31.12.2010 r.

39. Preś Sławomir
ul.Kochanowskiego 12/2
46-203 Kluczbork
hawek@interia.pl

77 550 78 89
603 920 491 psycholog 31.12.2010 r.

40. Przytuła Józef ul.Fieldorfa 14/704
45-264 Opole 509 488 810 psychiatra 31.12.2010 r. 

41. Rudnicka Urszula 
ul.Słoneczna 2/4
48-140 Branice 
ula.rudnicka@interia.pl

77 486 86 30
501 426 614 psycholog 31.12.2010 r.

42. Sakaluk Janusz
45-316 Opole
skr.poczt.2318
sakaluk@op.pl

77 455 28 70
692 597 585 psychiatra 31.12.2010 r.

43. Skrzyczewska Ewa
ul.Brzozowa 7
46-090 Popielów 
ewa.skrzyczewska@wp.pl

77 469 27 59
513 057 590 psychiatra 31.12.2010 r.

44. Szcześniak Maciej
ul.Maków 14
45- 227 Opole
maciejszczesniak@tlen.pl

tel/fax 
77 457 81 63 
602 556 434

psychiatra 31.12.2010 r.

45. Świstuń Izolda
ul.Jagiellońska 22
47-303 Krapkowice 
szczyga2@op.pl

77 466 29 44
508 104 630 psychiatra 31.12.2010 r. 

46. Wężykowska-Więcek 
Barbara

ul.Reja 2
48-340 Głuchołazy
baska.w@wp.pl

77 439 39 01
696 020 254 psychiatra 31.12.2010 r.

47. Więckiewicz-Łojko 
Anita

ul.Spółdzielcza 2/23
48-340 Głuchołazy
szymulek@vp.pl

77 439 18 23
600 504 683 psycholog 31.12.2010 r.

48. Wiśniewska-
Serwecińska Renata

ul.Częstochowska 4/2
42-700 Lubliniec
artura@mp.pl

34 351 12 57
602 112 140 psychiatra 31.12.2010 r. 

49. Wojciechowska-
Sakaluk Anna

45-316 Opole
skr.poczt.2318
sakaluk@op.pl

77 455 28 70
602 874 148 psychiatra 31.12.2010 r. 

50. Wolna Grażyna
ul.Mierosławskiego 13
48-200 Prudnik
diagnotest@wp.pl

77 406 75 20
502 127 154 psycholog 31.12.2010 r.

 zatwierdził: 
wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu

SSO Jarosław Benedyk
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Porozumienie

zawarte w dniu 30 stycznia 2008 r. 

pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle, reprezentowaną 
przez Wiesława Fąfarę - Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, a Gminą Głogówek reprezento-
waną przez Andrzeja Kałamarza  - Burmistrza Głogówka zwa-
nym dalej Zleceniodawcą.

§ 1.1. Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji powierzone 
jej przez Zleceniodawcę zadania własne tego Zleceniodawcy  
w zakresie zapewnienia na swoim terenie kompleksowej opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku, a Zleceniodawca na 
pokrycie kosztów utrzymaniaschroniska dla bezdomnych zwie-
rząt udzieli w roku 2008 Zleceniobiorcy dotacji celowej w wy-
sokości: 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 
00/100).

2. W ramach kompleksowej opieki schronisko gwarantuje:
- wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów,
- transport psów do schroniska,
- umieszczanie psa w schronisku do czasu odbioru przez 

właściciela, sprzedaży lub naturalnej śmierci,
- stałą opiekę weterynaryjną obowiązkowe szczepienie 

i leczenie na terenie schroniska,
- fachową obsługę,
- zapewnienie godziwych warunków pobytu psów w schro-

nisku.
3. Kompleksowa opieka, o której mowa w pkt 2, obejmować 

będzie liczbę do 10 bezdomnych psów.
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§ 2. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia  
31 grudnia 2008 r. z mocą od 1 stycznia 2008 r.

§ 3.1. Środki finansowe określone w § 1, przelane zostaną 
po podpisaniu porozumienia w terminie 30 dni od podpisania ni-
niejszego porozumienia na rachunek bankowy: PKO BP Kędzie-
rzyn - Koźle nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854.

2. Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu 
jako jednostka organizacyjna Zleceniobiorcy przedstawi rozli-
czenie otrzymanej kwoty w terminie do 31 stycznia 2009 r.

§ 4.1. Czynności z zakresu kompleksowej opieki wykra-
czającej poza zakres objętych porozumieniem będą realizowane 
na podstawie odrębnych pisemnych zleceń, a wysokość kosztów 
związanych z ich wykonaniem będzie określona na drodze nego-
cjacji miedzy stronami.

2. Jeśli ilość bezdomnych psów objętych kompleksową 
opieką będzie mniejsza od wskazanej w § 1 ust. 3 - stosowna 
część dotacji nie podlega zwrotowi.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być 
sporządzone w formie pisemnej.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 8.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Czynności związane z ogłoszeniem, o którym mowa  
w ust. 1 obciążają Zleceniodawcę.

Zleceniobiorca:  Zleceniodawca:

Prezydent Miasta  Burmistrz Głogówka
Wiesław Fąfara  Andrzej Kałamarz
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Porozumienie Nr ZW.4335 - 1/08

zawarte w dniu 6 lutego 2008 r. 

pomiędzy: Powiatem Raciborskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w imieniu, którego działają: 

1) Starosta – Adam Hajduk
2) Wicestarosta – Andrzej Chroboczek
zwanym dalej Powierzającym
a Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Za-

rząd Powiatu Głubczyckiego w imieniu, którego działają:
1) Starosta – Józef Kozina
2) Wicestarosta – Piotr Soczyński
zwanym dalej Przyjmującym
w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wieloza-

wodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Na podstawie uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu 
w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształce-
nia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr XVI/147/2008 Rady 
Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczy-
ckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wieloza-
wodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych, strony porozumienia 
ustalają co następuje: 

§ 1.1. Przyjmujący zobowiązuje się umożliwić uczniom 
Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu korzystanie ze szko-
leń prowadzonych przez Ośrodek Dokształcenia Zawodowego  
w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach przy Al. Śląskiej 1 
(zwanym dalej ODZ).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs 
niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skie-
rowanych uczniów.

4. Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie jest płatna  
z góry w dniu rozpoczęcia kursu.

§ 2. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, najpóźniej na 
dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, prześle do ODZ imien-
ny wykaz uczniów, przewidzianych do kształcenia w ODZ.

§ 3. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosz-
tów kształcenia według iloczynu liczby uczniów i kosztów kształ-
cenia jednego ucznia na kursie 4 - tygodniowym w wysokości   
270,00 zł.

§ 4. Opłaty za każdy kurs dokona Powierzający przelewem 
na rachunek bankowy – PKO BP O/Gł-ce 85102037140000410
200127852 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wysta-
wionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego, działający  
w imieniu Przyjmującego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia,  
z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r. i zostaje zawarte na 
czas roku szkolnego 2007/2008.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pi-
semnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzę-
dowych Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego.

§ 8.1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane 
wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd Powszechny właści-
wy miejscowo dla strony Przyjmującej.

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech jedno-
brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający  Przyjmujący

Starosta   Starosta
Adam Hajduk  Józef Kozina

Wicestarosta  Wicestarosta
Andrzej Chroboczek  Piotr Soczyński
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Sprawozdanie
Starosty Opolskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2007

Skład i tryb pracy Komisji

Z końcem 2007 roku zakończyła się druga kadencja Komi-
sja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego. Zgodnie 
z odnośnymi przepisami prawa w skład Komisji wchodzą: 

a) przewodniczący Komisji – Starosta Opolski,
b) członkowie Komisji:
– dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 
−  trzy osoby powołane przez Starostę Opolskiego: dwóch 

wójtów gmin i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Staro-
stwa, w którym są prowadzone sprawy bezpieczeństwa i porząd-
ku oraz zarządzania kryzysowego oraz

− dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego 
Policji w Opolu,

c) w pracach Komisji uczestniczy ponadto prokurator Pro-
kuratury Rejonowej w Opolu wskazany przez Prokuratora Okrę-
gowego w Opolu,

Komisja działała w oparciu o przepisy określone w art. 38a, 
art. 38b i art. 38c obowiązującej ustawy o samorządzie powiato-
wym oraz w oparciu o własny regulamin. Z posiedzeń sporzą-
dzane są protokoły. 

Działalność Komisji

W roku sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posie-
dzenia, po jednym w każdym kwartale. Komisja zajmowała się 
zagadnieniami zagrożeń codziennych dominujących w poszcze-
gólnych okresach roku. We współpracy z poszczególnymi Gmi-
nami dokonała między innymi szczegółowej oceny przygotowa-
nia do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkolnej  
w okresie wakacji. W ujęciu bardziej szczegółowym, na poszcze-
gólnych posiedzeniach Komisja zajmowała się następującymi za-
gadnieniami:

Na posiedzeniu 13 marca 2007 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwie obiektów wielkopowierzch-
niowych. Przeprowadzone kontrole wykazały odpowiedni stan 
techniczny tych obiektów oraz zachowywane tam zasady orga-
nizacji oraz porządku, w tym usuwanie śniegu i lodu z dachów, 
co upoważnia do stwierdzenia, że nie stwarzają one zagrożenia 
bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich obrębie.

Przedstawiona została z kolei informacja Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o wynikach kontroli jakości wody prze-
znaczonej do spożycia na terenie powiatu opolskiego w 2006 r. 
Jakość wody w ujęciach wody poprawiła się i odpowiada okre-
ślonym normom.

Członkowie Komisji zostali następnie poinformowani  
o organizacji systemu ratownictwa medycznego w wojewódz-
twie opolskim. Przyjęta została koncepcja organizacyjna z Woje-
wódzkim Centrum Ratownictwa Medycznego zorganizowanym 
w Opolu przy Mickiewicza, i sztywnym łączem telefonicznym  
z Miejskim Stanowiskiem Kierowania.

Omówiono następnie sprawozdanie Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Opolu w zakresie bezpieczeństwa weteryna-
ryjnego na terenie powiatu w 2006 r. Komisja pozytywnie oceniła 
ten stan.

Przedstawiono następnie Komisji informację Wojewody na 
temat założeń programu „Razem bezpiecznie”. Zdecydowano, 
aby  ofertę przekazać gminom Powiatu Opolskiego z propozycją 

przystąpienia do konkursu. W efekcie trzy gminy odpowiedziały 
na ofertę i zgłosiły swoje programy, jednak nie zostały one przy-
jęte.

Z inicjatywy Komisji Starostwo Powiatowe w Opolu wystą-
piło do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o udostępnienie 
do celów edukacyjnych młodzieży w szkołach naszego Powiatu 
filmu edukacyjnego dla szkół pt. „Bezpieczne wakacje”. Na po-
siedzeniu odbył się pokaz sprowadzonego w ten sposób filmu  
i dyskusja. Komisja zarekomendowała ten film kierownikom pla-
cówek edukacyjnych, gdzie został po odpowiednim skopiowaniu 
przesłany do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.

Kolejne posiedzenie odbyło się 12 czerwca 2007 r. w 
Gminie Tułowice.

Przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Opolu 
przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku 
powiatu za rok 2006. Nastąpił we wszystkich prawie dziedzinach 
wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw i nastąpiła na tere-
nie powiatu znaczna poprawa stanu bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie oceniając 
stan bezpieczeństwa i porządku gminy zauważył, że jeszcze 
niedawnio Gmina Tułowice miała najgorszą opinię co do zakre-
su i skali przestępstw. Wójt Gminy podpisał z KM Policji w Opolu 
umowę na sfinansowanie kosztów zorganizowania dodatkowych 
patroli policyjnych (w godzinach od 18.00 do 2.00). Policjanci  
w czasie wolnym zgłaszają się do Wójta, a on organizuje im 
pracę. Na terenie Gminy prowadzi się działania prewencyjne  
w szkołach. Z umowy zadowolone są obie strony, a na skutek 
tych i podobnych działań, Gmina Tułowice jest obecnie Gminą 
najbezpieczniejszą (w 2006 r. w Niemodlinie odnotowano 333 
przestępstwa, w Komprachcicach 107, w Prószkowie 116, w Tu-
łowicach tylko 69). 

Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem sołty-
sów z Gminy Tułowice na temat współpracy z Policją i realizacji 
programów bezpieczeństwa na terenie wsi („bezpieczna wieś” 
i podobne), w której przedstawiciele poszczególnych wiejskich 
społeczności przedstawiali i oceniali konkretną sytuację w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i porządku. 

Z kolei przedstawiona została Komisji informacja o planach 
gmin Powiatu Opolskiego w zakresie organizowania dzieciom  
i młodzieży zajęć wakacyjnych w celu zagospodarowania im cza-
su wolnego,

Na posiedzeniu 25 września 2007 r. 
Przedstawiono Komisji informację Powiatowego Inspekto-

ra Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu za 
rok 2006 oraz o stanie wody na kąpieliskach w sezonie 2007.

Skontrolowano 252 obiekty oraz 120 barów nie stwier-
dzając jednak przypadków drastycznego nieprzestrzegania 
przepisów. Nakładano tylko mandaty karne, nie było natomiast 
potrzeby wydawania decyzji o wstrzymaniu działalności. Kon-
trolowano także stołówki dla młodzieży (szkolne, organizowane 
doraźnie  na zajęciach wakacyjnych, przedszkolne, w domach 
dziecka – poważniejszych uchybień stwierdzono). W zakresie 
higieny komunalnej również sytuacja  nie jest zła, wprawdzie wo-
da w Niemodlinie przez pewien czas w niewielkim stopniu nie 
odpowiadała normie, lecz stan ten szybko usunięto. Natomiast 
kontrole basenów (wielokrotnie przeprowadzane) nie wykazały 
złej jakości wody w kąpieliskach. Nie uległa natomiast poprawie 
sytuacja epidemiologiczna; problemem jest obecnie borelioza  
i wszawica. 
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Z informacji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wy-
nikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powia-
tu opolskiego (na terenie powiatu dot. to jedynie wodociągów) 
wynika, że woda w instalacjach wodociągowych w powiecie nie 
budzi zastrzeżeń. 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat 
wystąpienia zagrożenia pryszczycą konkludowała, że zagro-
żenie występuje obecnie w Wielkiej Brytanii, nie stwierdzono 
przeniesienia pryszczycy do Polski. Stały monitoring oraz podej-
mowane działania zapobiegawcze pozwalają pozytywnie ocenić 
bezpieczeństwo w tym zakresie.

Z kolei przedstawiono główne elementy sprawozdania KM 
PSP w Opolu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie Powiatu za rok 2006. Nastąpił wzrost wezwań do pożarów 
w obiektach mieszkalnych oraz wzrost tzw. miejscowych zagro-
żeń (bardzo częste wezwania do inwazji os i szerszeni).  

Podsumowano realizację na terenie Powiatu progra-
mu „Bezpieczne wakacje”. Od szeregu lat w gminach Powiatu 
Opolskiego organizowane są w publicznych szkołach podstawo-
wych, gimnazjach, bibliotekach gminnych i świetlicach wiejskich,  
w gminnych ośrodkach kultury i innych placówkach wakacyjne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Komisja Bezpieczeństwa i Porząd-
ku dla Powiatu Opolskiego w trosce o bezpieczeństwo propagu-
je tego rodzaju zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży i objęcie ich atrakcyjną w formie opieką wychowawców.  
W czerwcu, przed rozpoczęciem kolejnych wakacji, nadeszły in-
formacje o coraz większym bogactwie oferowanego przez Gmi-
ny wakacyjnego zorganizowanego wypoczynku. Zagadnienie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku wa-
kacyjnego zarówno w formach zorganizowanych (na obozach, 
koloniach zajęciach pod nadzorem wychowawców), jak i w for-
mach niezorganizowanych (w domu, z kolegami) jest objęte od 
dawna specjalnym programem działania przez policję. Policjanci 
z poszczególnych komisariatów i posterunków podejmują za-

równo działania prewencyjne, prowadząc na zaproszenie szkół 
pogadanki i różne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak  
i w trakcie wakacji kontrolując warunki bezpieczeństwa w miej-
scach wypoczynku dzieci, zwłaszcza kąpieliska.

Na koniec przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji 
w Opolu przedstawił Komisji założenia programu „Bezpieczna 
droga do szkoły” i jego realizacja na terenie Powiatu.

Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2007 r. było ostatnim  
w kończącej się drugiej kadencji Komisji. Zdominowane było 
omówieniem przygotowań do rozpoczynającej się zimy.

Przygotowanie do zimy i plan w zakresie utrzymania dróg 
powiatowych i gminnych przedstawił na nim Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Opolu.

Przedstawiono Komisji zbiorczą informacji urzędów miast 
i gmin w powiecie opolskim w zakresie przygotowania służb do 
działań w ekstremalnych warunkach zimowych. W poszczegól-
nych gminach przyjęto plany obejmujące działania w dziedzinie 
pomocy społecznej dla rodzin osób wymagających wsparcia 
oraz w zwalczaniu zatorów śnieżnych i oblodzenia dróg, placów 
i parkingów.

Przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Opolu 
zapoznał Komisję z planem przedsięwzięć w realizacji programu 
„Bezdomny” w sezonie zimowym 2007/2008.

Informację o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego, który 
wystąpił w pasiekach na terenie niektórych miejscowości Gmi-
ny Chrząstowice złożył Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Opolu. 

Posiedzenie zakończyło się podsumowaniem działalno-
ści Komisji w związku z upływem jej trzyletniej kadencji w latach 
2005 – 2007.

Starosta Opolski
Henryk Lakwa
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Sprawozdanie

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2007 rok

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592) Prezydent Miasta Opola składa Radzie Miasta Opola 
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2007 rok.

W miesiącu grudniu 2006 roku na podstawie zgłoszonych 
propozycji przez członków komisji opracowano „Roczny plan 
pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu na 
2007 rok, który został zrealizowany.

Zgodnie z planem w dniu 27 lutego 2007 r. odbyło się posie-
dzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej 
Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Zarządu 
Dróg, Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych, Młodzieżo-
wego Domu Kultury oraz wydziałów Urzędu Miasta Opola.

Tematem tego posiedzenia była ocena funkcjonowania 
„Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2005 - 
2009”.

Komisja po wysłuchaniu realizatorów ww. programu pozy-
tywnie zaopiniowała podjęte działania w tym zakresie.

Na kolejnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w dniu 
24 kwietnia 2007 r. zostali zaproszeni dyrektorzy, prezesi admini-
stracji mieszkaniowych oraz Spółek zarządzających mieniem ko-
munalnym. Z oceną bezpieczeństwa na osiedlach mieszkanio-
wych w mieście Opolu zapoznał wszystkich zebranych Zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. W wyniku przedstawio-
nych danych oraz sugestii przedstawicieli spółdzielni mieszka-
niowych Komisja wnioskowała do Komendanta Miejskiego Policji 
o zwiększenie patroli w porze wieczornej i nocnej w rejonie dziel-
nicy: Dambonia, Metalchemu i tzw. „Starego ZWM”-u oraz tras 
powrotu uczestników zabaw i dyskotek wykorzystując do tego 
funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrolowe w czasie po-
nadnormatywnym.

Następnym tematem posiedzenia była ocena stanu ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie miasta Opola. Zastępca Komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przedstawił za-
dania związane z prowadzeniem akcji ratunkowych przez Straż 
Pożarną, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości z zakresu 
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ochrony przeciwpożarowej oraz na konieczność przeprowadze-
nia zmian organizacji ruchu pod kątem prowadzenia akcji.

Komisja stwierdziła, iż jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej z terenu miasta Opola są dobrze przygotowane do realizacji 
zadań ratowniczych a ilość sprzętu posiadanego przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych 
jest wystarczająca do usuwania lokalnych zagrożeń. Komisja 
jednocześnie wnioskowała do Naczelnika Wydziału Oświaty  
o spowodowanie sprawdzenia przez dyrektorów szkół dróg ewa-
kuacyjnych i informacji o możliwości przeprowadzenia sprawnej 
ewakuacji uczącej się młodzieży.

Komisja w dniu 14 czerwca 2007 r. zapoznała się z informa-
cją dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wa-
kacji, którą przedstawił Komendant Miejski Policji w Opolu. Omó-
wił zadania programów prewencyjnych: „Razem bezpieczniej”, 
„Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości” oraz „Bezpieczne 
Gimnazjum w Opolu”. W ramach tych programów przeprowa-
dzono min. Spotkania z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami; 
prelekcje, dyskusje, wywiadówki profilaktyczne - organizowane 
w ramach działań doraźnych i długofalowych przedsięwzięć pro-
filaktycznych.

Zapoznał również z zadaniami akcji profilaktycznej pod 
nazwą „Bezpieczne wakacje 2007” i podejmowanych wspólnie 
zadań z Młodzieżowym Domem Kultury, Międzyszkolnym Ośrod-
kiem Sportowym, szkołami i placówkami oświatowymi, Wydzia-
łem Oświaty Urzędu Miasta, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Strażą Miejską oraz 
przedsięwzięciami związanymi z nadzorem dzieci i młodzieży 
wyjeżdżającej na wycieczki i kolonie realizowanymi przez Sekcję 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Kontrolo-
wane były autobusy pod względem stanu technicznego pojazdu, 
posiadanych przez kierowców uprawnień i kwalifikacji oraz stanu 
trzeźwości.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu wspól-
nie z WOPR objęli stałym nadzorem i kontrolą wszystkie kąpieli-
ska strzeżone i niestrzeżone na terenie miasta Opola.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola omó-
wiła realizację programu”Lato 2007”. W szkołach zostały prze-
prowadzone pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas 
korzystania z otwartych zbiorników wodnych, zagrożeń na jakie 
narażona jest młodzież, zwłaszcza problem narkomanii, przemo-
cy, alkoholizmu, nieformalnych grup o charakterze destrukcyj-
nym, sekt i grup manipulacyjnych. Przedstawiła również propo-
zycje Wydziału Oświaty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
i Młodzieżowego Domu Kultury na atrakcyjne spędzenie czasu 
podczas wakacji. 

Komendant Miejski Policji i Komendant Straży Miejskiej 
zapoznali komisję ze stanem realizacji dla młodzieży następu-
jących programów:

- „Bezpieczne Wakacje 2007”,
- „Razem bezpiecznej”,
- „Narkotyki- teraźniejszość bez przyszłości”,
- „Bezpieczne Gimnazjum w Opolu”,
- „Poradnictwo wychowawcze”,
- „Bezpieczne kąpielisko”,
- „Bezpieczne podwórko”,
- „Płytka wyobraźnia to kalectwo”.

W dniu 25 września 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie 
komisji, którego tematem było „Bezpieczeństwo otoczenia szkół  
i placówek oświatowych” oraz „Poradnictwo i szkolenie młodzie-
ży w zakresie zagrożeń”.

Komendant Miejski Policji przedstawił w ramach prewencji 
kryminalnej zadania związane z poprawą bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży, przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 
wśród nieletnich.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta złożyła infor-
mację na temat „Bezpieczeństwa otoczenia szkół i placówek 
oświatowych”. Dane zostały zebrane ze wszystkich szkół i pla-
cówek oświatowych z terenu miasta Opola. Omówiła również 
zagadnienia z zakresu działalności wychowawczej i zapobie-
gawczej wśród młodzieży realizowane w szkołach i placówkach 
oświatowych.

Komisja uważa, że wprowadzenie monitoringu do wszyst-
kich opolskich szkół jest jak najbardziej zasadnym rozwiązaniem. 
Zwiększa bezpieczeństwo uczniów oraz grona pedagogicznego. 
Ponadto monitoring wpływa na ochronę przed dewastacją obiek-
tów oraz urządzeń będących własnością szkoły.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25 listopada 2007 r. komisji 
przedstawiony został stan realizacji współpracy pomiędzy Komen-
dą Miejską Policji a Strażą Miejską. Referowali: Komendant Miej-
ski Policji w Opolu oraz Komendant Straży Miejskiej w Opolu.

Współpraca realizowana była zgodnie z zawartym przez 
Prezydenta Miasta Opola a Komendantem Miejskim Policji poro-
zumieniem z dnia 26 września 2007 r.

Jednym z najważniejszych zadań było min. przeciwdziałanie 
przestępczości, ograniczenie patologii społecznej oraz zapewnienie 
ładu i porządku publicznego dla mieszkańców miasta Opola.

Komisja zaakceptowała inicjatywę Komendy Miejskiej Po-
licji i Straży Miejskiej w dążeniu do coraz większej liczby patroli  
w działaniach prewencyjnych.

Następnym punktem posiedzenia była ocena bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, którą przedstawił Naczelnik Sekcji Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

W ocenie tej podał główne przyczyny zdarzeń drogowych 
w naszym mieście. Z dokonanej analizy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym wynika, że do niedociągnięć stwarzających zagroże-
nia należy również zaliczyć:

- niedostateczne zabezpieczenie i oznakowanie miejsc 
robót drogowych

- wyegzekwowanie od wykonawców standardowych i zgod-
nych z wymaganymi normami zabezpieczeń.

W związku z powyższym komisja wnioskowała do Naczel-
nika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Opola o każdo-
razowe przekazywanie danych osobowych o kierowniku robót do 
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu oraz egzekwowanie od 
wykonawców oznakowania i zgodnych z normami zabezpieczeń 
miejsc robót. 

Na każdym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku w mieście Opolu Komendant Miejski Policji, Komendant Miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej 
składali informację o zagrożeniach/zdarzeniach/ w mieście oraz 
podjętych działaniach przez podległe służby.

Na podstawie art 38 a ust 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) po 
trzyletniej kadencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście 
Opolu będzie pracować w nowym składzie:

- przewodniczący: Prezydent Miasta Opola Ryszard Zemba-
czyński,

- członkowie: radny Patryk Jaki,
      radny Janusz Pawlak,
       prokurator Anna Oraczewska,
       podinspektor Dariusz Bernacki,
       podinspektor Dariusz Szelewicki,
     z-ca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu 

Miasta Opola Jerzy Roszkowiak,
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   przewodniczący Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej „Solidarność”- Szpital Wojewódzki w Opolu 
Ireneusz Sołek,

     naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miasta Opola Rajmund Dorotnik.

W miesiącu grudniu komisja opracowała sprawozdanie ze 
swojej działalności za 2007 rok, które Prezydent Miasta Opola 

przedkłada do akceptacji Radzie Miasta Opola nie później niż do 
końca stycznia następnego roku kalendarzowego. 

Sprawozdanie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu

 Ryszard Zembaczyński


