
DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y  R A D Y  P O W I A T U:

2055 - Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/186/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi 
(pozbawionej kategorii drogi gminnej) do kategorii drogi powiatowej ...............................  5166

2056 - Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/187/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg 
(przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych) kategorii dróg powiatowych ....  5166

2057 - Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/188/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg 
wewnętrznych do kategorii dróg powiatowych ............................................................  5167

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N: 

2058 - Rady Miejskiej w Baborowie Nr XX-149/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie pozbawienia 
niektórych dróg gminnych kategorii ............................................................................  5167

2059  - Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXI/219/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego 
w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice ................................  5168

2060  - Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXXI/383/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle .............  5180

2061 - Rady Miasta Opola Nr XXXVI/379/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Środmieście II- centrum” w Opolu ......  5181

2062 - Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XX/141/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie pozba-
wienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych ....................  5229

2063 -  Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XX/142/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie pozba-
wienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej .....................   5229

2064 -Rady Gminy Turawa Nr XIX/126/2008 z  dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa ........................................................  5229

U M O W A

2065 - zawarta w dniu 8 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą Nysa w sprawie 
współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości 
Biała Nyska ul. Nyska”  .............................................................................................  5231



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5166 -    poz. 2055-2056

2056

Uchwała Nr XIX/187/08
Rady Powiatu w Nysie

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie pozbawienia dróg (przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych) 
kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220;  
Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271; 
Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz 
art. 10 ust. 1 i art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Powiatu w Nysie, 
uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych na-
stępujące drogi:

Lp. Nr drogi Nazwa ulicy – odcinka Długość 
odcinka

1. 1660 O
/Chociebórz - gr. wojewódz-
twa (Osina)/
Gmina Kamiennik

1 883 m

2. 1664 O
/Śmiłowice – Radowice/ - 
odcinek Rzymiany-Radowice
Gmina Pakosławice

2 158 m

3. 1639 O
/Meszno – Jasienica Górna/ 
odcinek Ratnowice – Jasie-
nica Górna
Gmina Otmuchów

2 080 m

4. 2235 O ul. Kościuszki w Paczkowie 1104 m

Razem: 7 225 m

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Nyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie  z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie 

Zbigniew Szlempo

2055

Uchwała Nr XIX/186/08
Rady Powiatu w Nysie 

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zaliczenia drogi (pozbawionej kategorii drogi gminnej) do kategorii  drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200,  
poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 10 ust. 1 i art. 6 a ust. 2  
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), Rada Powiatu  
w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi powiatowej na-
stępującej drogi:

Lp. Nr 
drogi Nazwa odcinka Długość 

odcinka

1. -
ul. Nyska w Otmuchowie - (zjazd 
z obwodnicy – droga krajowa 
nr 46 do skrzyż. z ul. Sienkie-
wicza)

2 024 m

Razem: 2 024 m

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Nyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie 

Zbigniew Szlempo
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2057

Uchwała Nr XIX/188/08
Rady Powiatu w Nysie 

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii  dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220;  
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz 
art. 10 ust. 1 i art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115), Rada Powiatu w Nysie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych 
następujące drogi:

Lp. Nr 
drogi Nazwa odcinka Długość 

odcinka

1. ul. Wyzwolenia w m. Prusino-
wice Gmina Pakosławice 270 m

2. - ul. Powstańców Śląskich w m:
Prusinowice Gmina Pakosławice 20 m

3. - ul. 35-lecia PRL w m. 
Prusinowice Gmina Pakosławice 700 m

Razem: 990 m

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Nyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego  i wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie 

Zbigniew Szlempo

2058

Uchwała Nr XX–149/08
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 2  
w związku z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
oraz Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, 
poz. 326), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 
Powiatu Głubczyckiego, Rada Miejska w Baborowie 
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej nastę-
pujących dróg położonych na terenie Gminy Baborów:

1) droga nr 108701 O – Sucha Psina – do drogi 
DP 1240 O (działka nr 185);

2) droga nr 108703 O – Księże Pole – Tłustomosty 
(działki nr 397/1, 17/3, 566, 543);

3) droga nr 108708 O – Raków – Łęgi (obecnie 
Langowo) (działka nr 1499).

2. Drogi, o których mowa w ust. 1, stanowią nie-
utwardzone dojazdy do gruntów rolnych i zostają zali-
czone do dróg wewnętrznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Waldemar Kacprzak
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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 i 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 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz 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  
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 
oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w Grod-
kowie, po stwierdzeniu zgodności projektu planu ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Grodków, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu 
turystycznego w rejonie węzła autostradowego „Przy-
lesie” we wsi Młodoszowice w granicach określonych 
na rysunku planu.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turys-
tycznego w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” 
we wsi Młodoszowice składa się z:

1) tekstu miejscowego planu stanowiącego treść 
niniejszej uchwały;

2) rysunku miejscowego planu w skali 1 : 1000, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag, stanowią-
cego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

Część I
Przepisy ogólne

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są warunki za-
budowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

7) zasady i warunki podziału nieruchomości;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe stanowiące podstawę do 

określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2. W planie odstępuje się od ustalenia szczegóło-
wych zasad i warunków scalania nieruchomości i ich 
ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w ni-
niejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) 
podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgod-
nie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

3. W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeń-
stwa:

 - tereny stacji paliw, mieszkalnictwa zbiorowego  
i usług komercyjnych – winne mieć zapewnione warunki 
zaopatrzenia wodnego, jak i dojazdów wewnętrznych 
dla celów przeciwpożarowych - wynikające z przepisów 
szczególnych.

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem jako granica 
obowiązywania ustaleń planu;

2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu ściśle określone;

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)  symbole określające podstawowe przeznacze-

nie terenów.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulowany.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym użytkowaniu terenu) - należy przez to rozumieć 
przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy 
przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w sto-
sunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełnia-
jące podstawową funkcję tego terenu;

3) usługach - należy przez to rozumieć komercyjne 
usługi handlu, gastronomii, kultury, łączności i teleko-
munikacji, rzemiosło usługowe (zawodowo wykonywa-
na działalność gospodarcza związana z udziałem kwali-
fikowanej pracy własnej), biura, banki, mieszkalnictwo 

2059

Uchwała Nr XXI/219/08
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji 
i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice 
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zbiorowe oraz inne usługi na zasadzie analogii do funkcji 
wymienionych powyżej lub analogicznym stopniu uciąż-
liwości wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
potrzebnymi do obsługi ww. obiektów usługowych; 

4) maksymalnej wysokości zabudowy - należy 
przez to rozumieć odległość pomiędzy attyką lub kaleni-
cą dachu, a średnim poziomem terenu.

Część II
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 10a U, MZ, 
KPs, ZI ustala się przeznaczenie podstawowe – stację 
paliw płynnych i LPG (z urządzeniami i obiektami to-
warzyszącymi wraz z parkingiem) oraz usługi określone  
w § 5 pkt 3; przeznaczenie dopuszczalne – parkingi, zieleń 
izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Ustala się następujące warunki jego użytkowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć wg ry-
sunku planu; 

2) nakazuje się max. wysokość zabudowy nieprze-
kraczającą 12,0 m do kalenicy lub attyki dachu wiat nad 
dystrybutorami, pawilonu handlowego i gastronomicz-
nego stacji i innych obiektów usługowych, w tym biura 
i mieszkalnictwo zbiorowe;

3) ustala się dachy płaskie lub dwu- i wielospado-
we o pochyleniu połaci 10o÷40o; 

4) dopuszcza się ukształtowanie geometrii dachu 
wiat nad dystrybutorami oraz pawilonem handlowym 
i gastronomicznym w sposób standardowy przyjęty 
przez poszczególne firmy dystrybucji paliw płynnych;

5) nakazuje się w rozwiązaniach technologicznych 
stacji paliw wprowadzenie zabezpieczeń przed przedo-
staniem się substancji ropopochodnych do gruntu, her-
metyzację gospodarki paliwowej, monitoring wód grun-
towych poprzez założenie piezometrów; 

6) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 20%, a powierzchnię zabudowy nie-
przekraczającą 80% powierzchni terenu objętego gra-
nicami opracowania planu (w tym terenów objętych 
wtórnymi podziałami);

7) dopuszcza się w zagospodarowaniu terenu od 
strony autostrady realizację ogrodzenia o pełnym wy-
pełnieniu o wysokości do 2,0 m;

8) dla przedsięwzięć określonych w przepisach 
szczególnych, jako mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których raport jest lub może być wy-
magany, wymagane przeprowadzenie postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

9) zakazuje się naziemnego usytuowania zbiorni-
ków na paliwa ropopochodne z wyjątkiem LPG; 

10) nakazuje się realizację obiektów i urządzeń 
funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury tech-
nicznej wg aktualnych warunków technicznych; 

11) teren docelowo przewiduje się do uzbrojenia 
w kablową sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyj-
ną, sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazową.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się w strefie bezpośredniego oddziały-
wania autostrady (80,0 m) lokalizacji obiektów przezna-
czonych na stały pobyt ludzi, w tym obiektów hotelowo 
– biurowych z wyłączeniem obiektów i pomieszczeń 
obsługi technologicznej;

2) nakazuje się ograniczenie uciążliwości stacji pa-
liw i usług do granic działek określonych tytułem praw-
nym właściciela; 

3) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych i 
bytowych wysoko sprawnych urządzeń grzewczych pra-
cujących w oparciu o niskoemisyjne źródła energii (gaz, olej 
opałowy, energia elektryczna) albo ciepło zdalaczynne;

4) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych 
i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu 
jej wybudowania do szczelnych zbiorników wybieral-
nych, ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej lub 
powierzchniowo do zbiorników otwartych, przy czym  
z dróg i utwardzonych parkingów po ich uprzednim pod-
czyszczeniu (separacji z domieszek ropopochodnych);

5) nakazuje się prowadzenie gospodarki ściekami 
przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm 
jakości wód;

6) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładając ich 
minimalizację i odzysk; 

7) nakazuje się ograniczenie do niezbędnego mi-
nimum prac niwelacyjnych przy realizacji obiektów bu-
dowlanych i zagospodarowaniu terenu;

8) przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów w pa-
sach zieleni izolacyjnej i ekranującej uwzględniać w min. 40% 
gatunki zimozielone;

9) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 
szczątków roślin lub zwierząt powiadomić niezwłocz-
nie Wojewodę Opolskiego, a jeżeli nie jest to możliwe 
Burmistrza Grodkowa.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków:

1. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytko-
wych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziem-
nych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego 
odkrycia;

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza 
Grodkowa. 

§ 9. Ustala się następujące wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) w przestrzeni publicznej dróg publicznych do-
puszcza się umieszczanie tablic informacyjnych i rekla-
mowych, dodatkowych nasadzeń zieleni – w sposób 
uzgodniony z zarządcami tych dróg.

§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomości: 

1) podział terenu dokonać zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się wtórny podział terenu 10a U, MZ, 

KPs, ZI na poniższych warunkach:
a) nie nastąpi zmiana zapisanego w planie podsta-

wowego przeznaczenia terenu nieruchomości powsta-
łych po podziale; 
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b) zostanie zapewniona możliwość prawidłowego 
użytkowania i zagospodarowania (w tym zabudowy) te-
renu nieruchomości powstałych po podziale, zgodnego 
z podstawowym przeznaczeniem terenu w planie;

c) powstałe po podziale nieruchomości będą miały 
zapewniony dostęp do drogi 28 KD-D 30 KD-D. 

§ 11. Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1) teren 10a U, MZ, KPs, ZI będzie obsługiwany 
drogami publicznymi dojazdowymi 28 KD-D i 30 KD-D; 

2) zewnętrzny układ komunikacyjny stanowić bę-
dzie droga wojewódzka Nr 401 (oznaczona na rysunku 
planu symbolem 21 KD-Z), od której obowiązują nieprze-
kraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;

3) zakazuje się bezpośrednich zjazdów na drogę 
wojewódzką Nr 401, poza projektowanym skrzyżowa-
niem z drogą 28 KD-D;

4) nakazuje się na drodze 30 KD-D nawrotnice w 
miejscu wydzielonym na rysunku planu o minimalnych 
wymiarach 20,0 m x 20,0 m (w tym dla celów ochrony 
ppoż.);

5) drogi publiczne należy przyjąć w parametrach 
określonych na rysunku planu; parametry nieoznaczo-
ne na rysunku planu powinny być zgodne z przepisami 
szczególnymi (warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie); 

6) nakazuje się oświetlenie na drogach publicz-
nych dojazdowych;

7) wszelkie rozwiązania projektowo - budowlane 
na styku z istniejącymi i projektowanymi drogami na 
etapie opracowywania projektu budowlanego wyma-
gają uzyskania warunków włączenia (zjazd, sieci infra-
struktury) i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi;

8) w liniach rozgraniczenia dróg publicznych dojaz-
dowych prowadzić należy sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza się również prowadzenie 
sieci wewnętrznymi ulicami dojazdowymi na warun-
kach uzgodnionych z zarządcami tych dróg;

9) obszar objęty planem przewidziany jest docelo-
wo do uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną, gazową;

10) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej mogą podlegać likwidacji, przebudowie, rozbudowie.

§ 12. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: 

1) do czasu realizacji ustaleń miejscowego planu 
tereny przewidziane do nowego przeznaczenia mogą 
być użytkowane w sposób dotychczasowy pod warun-
kiem ich udostępnienia dla wykonania dróg publicznych 
i uzbrojenia w zakresie wynikającym z ustaleń miejsco-
wego planu;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów kuba-
turowych kolidujących z docelowym zagospodarowa-
niem terenu. 

§ 13. Ustala się następujące stawki procentowe 
stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem 10a U, MZ, 
KPs, ZI ustala się stawkę w wysokości 30%;

2) dla pozostałych terenów ustala się stawkę w wy-
sokości 0%.

§ 14. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu aktywizacji gospodarczej przeznaczonego na cele 
przemysłowo - składowo - usługowe w rejonie węzła 
autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice za-
twierdzonego uchwałą Nr XIX/196/01 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 27 czerwca 2001 r. (opublikowaną 
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2001 r.  
Nr 67, poz. 515) oraz uchwałą Nr XXIII/249/2002 Rady 
Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002 r. zmienia-
jącą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodar-
czej przeznaczonego na cele przemysłowo - składowo 
- usługowe w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” 
we wsi Młodoszowice (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr 28, poz. 431) 
w części objętej niniejszym planem.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Karol Grzybowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/219/08

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 24 września 2008 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w re-
jonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Mło-
doszowice

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954                      
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Miej-
ska w Grodkowie rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza Grodko-
wa o niezgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego 
do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.
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               Załącznik nr 3
                  do uchwały Nr XXI/219/08
                Rady Miejskiej w Grodkowie

                z dnia 24 września 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337  
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska  
w Grodkowie rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu obsłu-
gi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła 
autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy.

1.1. Zadania własne gminy
 - drogi publiczne wraz z infrastrukturą obejmującą: 

wodociąg, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną:
- drogi dojazdowe o parametrach określonych w tek-

ście planu dla dróg publicznych oznaczone symbolami sym-
bolami 28KD-D; 30KD-D o długości 270 mb,

- sieć wodociągowa w ciągach ww. dróg o dłu-
gości 140 mb,

- sieć kanalizacji sanitarnej w ciągach ww. dróg o dłu-
gości 140 mb,

- sieć kanalizacji deszczowej w ciągach ww. dróg 
o długości 270 mb.

1.2. Prognozowany koszt realizacji ww. inwestycji 
należących do zadań własnych gminy

Nazwa zadania Koszt w tys. zł
drogi dojazdowe 265
sieć wodociągowa 57
sieć kanalizacji sanitarnej 84
sieć kanalizacji deszczowej 160
Razem 566

1.3. Sposób realizacji.
Realizacja ww. zadań własnych gminy odbywać 

się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. 
 Zadania te powinny być uwzględnione w wielolet-

nim planie inwestycyjnym i wprowadzone do wielolet- 
niego planu finansowego (ok. 5 lat). Zadania realizowa-
ne będą siłami własnymi.

2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

Źródłem finansowania zadań określonych w pkt 1 
będą: dochody własne, dotacje, kredyty, pożyczki pre-
ferencyjne, środki pomocowe UE. 

Przewiduje się, że potencjalny udział innych inwe-
storów w finansowaniu ww. zadań może przekroczyć 
50% nakładu  finansowego określonego w pkt 1.2.
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2060

Uchwała Nr XXXI/383/08
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 
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 95, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,  
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 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,  
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917), Rada 
Miasta Kędzierzyn - Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola pub-
liczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Kędzierzyn - Koźle, w zakresie podstawy programowej 
określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), realizowane są 
bezpłatnie.

§ 2. Ustala się opłatę:
1) za nauczanie i wychowanie w zakresie wykra-

czającym poza realizację podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego w wysokości 45 zł miesięcznie;

2) za przygotowanie posiłków w wysokości:
a) 30 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 1 po-

siłek dziennie,
b) 60 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 2 po-

siłki dziennie,
c) 90 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 3 po-

siłki dziennie;
3) za zakup surowca do przygotowania posiłków 

w wysokości:
a) Publiczne Przedszkole Nr 2:
śniadanie –  1,00 zł, 
obiad –   1,70 zł, 
podwieczorek-  0,80 zł,
b) Publiczne Przedszkole Nr 5:
śniadanie –  0,80 zł,
obiad –   2,00 zł, 
podwieczorek-  0,80 zł,
c) Publiczne Przedszkole Nr 6:
śniadanie –  1,40 zł,
obiad –   1,80 zł,
podwieczorek-  0,50 zł,
d)  Publiczne Przedszkole Nr 7:
śniadanie –  1,20 zł,
obiad –   1,80 zł,
podwieczorek -  0,80 zł,
e)  Publiczne Przedszkole Nr 8:
śniadanie –  1,08 zł,
obiad –   1,80 zł, 
podwieczorek -  0,72 zł,

f)  Publiczne Przedszkole Nr 9:
śniadanie –  1,10 zł,
obiad –   1,80 zł,
podwieczorek-  0,90 zł,
g) Publiczne Przedszkole Nr 10:
śniadanie –  0,90 zł,
obiad–   2,00 zł,
podwieczorek-  0,90 zł,
h)  Publiczne Przedszkole Nr 11:
śniadanie – 1,10 zł,
obiad –  1,90 zł,
podwieczorek-  0,80 zł,
i)  Publiczne Przedszkole Nr 12:
śniadanie – 1,20 zł,
obiad –   2,00 zł,
podwieczorek-  0,80 zł,
j) Publiczne Przedszkole Nr 13:
śniadanie – 1,20 zł,
obiad –   2,00 zł,
podwieczorek-  0,80 zł,
k) Publiczne Przedszkole Nr 14:
śniadanie – 1,20 zł,
obiad –   2,00 zł,
podwieczorek -  0,80 zł,
l) Publiczne Przedszkole Nr 15:
śniadanie –  1,20 zł,
obiad –   2,00 zł,
podwieczorek-  0,80 zł,
ł) Publiczne Przedszkole Nr 17:
śniadanie –  1,20 zł,
obiad –   2,00 zł,
podwieczorek-  0,80 zł,
m) Publiczne Przedszkole Nr 18:
śniadanie–  1,05 zł,
obiad –  1,75 zł,
podwieczorek-  0,70 zł,
n) Publiczne Przedszkole Nr 20:
śniadanie –  1,14 zł, 
obiad –   1,90 zł, 
podwieczorek-  0,76 zł,
o) Publiczne Przedszkole Nr 21:
śniadanie – 1,20 zł, 
obiad –   2,00 zł, 
podwieczorek -  0,80 zł,
p) Publiczne Przedszkole Nr 22:
śniadanie –  0,90 zł, 
obiad –   1,80 zł, 
podwieczorek-  0,80 zł,
r) Publiczne Przedszkole Nr 23: 
śniadanie –  1,10 zł, 
obiad –   1,90 zł, 
podwieczorek-  0,80 zł,
s) Publiczne Przedszkole Nr 24:
śniadanie –  1,10 zł, 
obiad –   1,70 zł,
podwieczorek-  1,00 zł,
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t) Publiczne Przedszkole Nr 26: 
śniadanie –  1,10 zł,
obiad –   1,70 zł, 
podwieczorek-  1,00 zł.

§ 3. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry do dnia 
20 danego miesiąca.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, 
podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni po-
wszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie 
uczęszczało do przedszkola. Opłaty, o których mowa  
w § 2 pkt 3, w przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu, ulegają zmniejszeniu o kwotę zakupu surowca 
do przygotowania posiłków.

§ 5.1. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, w przy-
padku uczęszczania do przedszkola lub przedszkola  
i żłobka rodzeństwa, wynoszą 50% stawki za drugie 
dziecko uczęszczające do przedszkola. Za trzecie i każ-
de następne dziecko rodzice (opiekunowie) dziecka nie 
wnoszą ww. opłat.

2. W odniesieniu do dzieci, których wszyscy opie-
kunowi prawni pracują, opłat, o których mowa w § 2 
pkt 1 i 2, nie pobiera się, jeżeli dziecko objęte jest doży-
wianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” powołanego ustawą z dnia 29 grudnia 

2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 
2259).

3.  W odniesieniu do dzieci rodziców, z których co 
najmniej jeden opiekun prawny nie pracuje, a które ob-
jęto dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” nie pobiera się opłaty, o której 
mowa w § 2 pkt  2.

4. Opłat, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, nie pobiera 
się w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci z domu 
dziecka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/714/06 Rady Mia-
sta Kędzierzyn - Koźle z dnia 26 października 2006 r.  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydento-
wi Miasta Kędzierzyn - Koźle.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle

Grzegorz Chudomięt

2061

Uchwała Nr XXXVI/379/08
Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście II – centrum” 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, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
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, Nr 173, poz. 1218 art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
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 LII/574/05 
Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście 
II – centrum” w Opolu, po stwierdzeniu zgodności pro-
jektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Opo-
la (uchwała Nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opola  
z dnia 22 lutego 2001 r. i uchwała Nr LIV/602/05 Rady 
Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.), Rada Miasta 
Opola uchwala, co następuje:

Przepisy ogólne
Ustalenia wprowadzające

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego „Śródmieście II – centrum” w Opolu 
zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, 
stanowiący załącznik nr 1.

3. Załącznikami do uchwały są:
1) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4.

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot 
planu, określony w art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ujęte są w postaci:

1) przepisów ogólnych zawierających:
a) ustalenia wprowadzające, określające zakres 

spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaś-
nienia użytych terminów i pojęć,

b) ustalenia wspólne, odnoszące się do postano-
wień wspólnych dla wszystkich lub większości terenów, 
wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu;
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2) przepisów szczegółowych, odnoszących się do 
poszczególnych terenów wyznaczonych w obszarze 
objętym granicami planu.

5. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują łącznie.

§ 2.1. Granice planu, przedstawione na rysunku, 
stanowią: od północy – ul. Nysy Łużyckiej, od wschodu 
– ul. Henryka Sienkiewicza i pl. Mikołaja Kopernika, od 
południa – ul. Stefanii Sempołowskiej i ul. Krakowska, 
od zachodu – Młynówka.

2. Obszar objęty planem stanowi centrum miasta 
obejmujące zabudowę śródmiejską.

§ 3. 1. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miasta Opola;
2) planie – należy przez to rozumieć przepisy za-

warte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem, w obszarze którego obowiązują 
odpowiednie ustalenia;

6) przeznaczeniu terenu (podstawowym przezna-
czeniu terenu) – rozumie się przez to kategorie prze-
znaczenia lub grupy tych kategorii, które dominują na 
danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na 
poszczególnych działkach;

7) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzu-
pełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa 
pkt 6 jednocześnie w granicach terenu i na poszczegól-
nych działkach, w sposób określony w ustaleniach;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, ograniczającą część terenu, na której 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych 
części budowli;

9) zabudowie pierzejowej – należy przez to rozu-
mieć lokalizowanie nowych obiektów z zachowaniem 
ciągu elewacji frontowych wzdłuż ulic lub terenów prze-
strzeni publicznej, w tym umieszczania ścian bocznych 
obiektu bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki bu-
dowlanej;

10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której 
musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku, z dopuszczeniem możliwości:

a) miejscowego wysunięcia części budynku (ry-
zality, balkony, wykusze itp.) przed wskazaną linię, na 
maksymalną głębokość 1m,

b) miejscowego cofnięcia części budynku za wska-
zaną linię, pod warunkiem, że głębokość cofnięcia nie 
może przekroczyć 5% długości elewacji frontowej bu-
dynku.

Jeżeli linia zabudowy jest jednocześnie linią roz-
graniczającą ulicy lub placu, mogą być wysunięte tylko 
części budynku powyżej parteru.

11) obiektach dysharmonizujących – należy przez 
to rozumieć obiekty, które pod względem funkcji, stylu, 
formy, gabarytów bądź stanu technicznego nie pasują 
do otaczających budynków;

12) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych 
i garażowych – należy przez to rozumieć zakaz zwięk-
szania liczby budynków gospodarczych i garażowych 
na terenie oraz zakaz odbudowywania;

13) zakazie lokalizacji budynków – należy przez 
to rozumieć:

a) zakaz zwiększania liczby budynków na terenie,
b) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-

rażowych zgodnie z pkt 12;
14) zakazie nadbudowy – należy przez to rozumieć, 

że nie obejmuje on lukarn z jednym oknem o powierzchni 
nie większej od powierzchni okna znajdującego się pod 
lukarną na niższej kondygnacji oraz pod warunkiem:

a) jednolitych lukarn i okien na całym dachu,
b) dopuszcza się różne lukarny jeżeli wynikają z pro-

jektu przebudowy całego dachu;
15) zakazie rozbudowy – należy przez to rozumieć, 

że z wyjątkiem obiektów do likwidacji, dopuszcza się 
rozbudowę do 5% powierzchni zabudowy, niezbędną 
do zapewnienia możliwości użytkowania obiektu;

16) dominancie – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę ob-
serwatora;

17) akcencie architektonicznym – należy przez to 
rozumieć część obiektu budowlanego lub obiekt małej 
architektury, który koncentruje uwagę obserwatorów w 
najbliższym jego otoczeniu;

18) przejściu lub przejeździe do zachowania – na-
leży przez to rozumieć wydzielony w budynku przejazd 
łączący ulicę z wnętrzem blokowym;

19) poprawieniu estetyki elewacji – należy przez to 
rozumieć ukształtowanie elewacji wpisujące się w ota-
czającą zabudowę oraz odznaczające się wysokim pozio-
mem estetycznym rozwiązań architektonicznych;

20) przestrzeni publicznej do specjalnego opra-
cowania – należy przez to rozumieć reprezentacyjną 
przestrzeń o nieograniczonym dostępie, wpisującą się 
w otaczającą zabudowę oraz odznaczającą się wysokim 
poziomem estetycznym zagospodarowania z zastoso-
waniem szlachetnych materiałów;

21) dachu płaskim – dach o kącie nachylenia od 
0° do 10°;

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – nale-

ży przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny lub zespół takich budynków wraz z obiektami 
towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich ob-
sługą;

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – nale-
ży przez to rozumieć lokalizację budynku mieszkalnego, 
zawierającego 3 lub więcej mieszkań albo zespołu takich 
budynków wraz z obiektami towarzyszącymi i urządze-
niami związanymi z ich obsługą;

3) zabudowę zamieszkania zbiorowego – należy 
przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwania 
uczniów, studentów i pracowników, w tym internaty, 
bursy, domy studenckie i asystenckie, hotele pracow-
nicze, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
związanymi z ich obsługą, a także obiekty do stałego 
pobytu ludzi takie jak domy dziecka, domy dla osób star-
szych, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
związanymi z ich obsługą;
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4) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usłu-
gami – należy przez to rozumieć, że teren może być 
przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzin-
ną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami 
lub usługi, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegó-
łowych;

5) mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć części budynków niemieszkalnych, w których 
znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania; zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej 
i usługowej, o których mowa w przepisach szczegóło-
wych nie dotyczy wejść do mieszkań towarzyszących;

6) usługi – należy przez to rozumieć, usługi han-
dlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, wy-
stawiennictwa, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, 
kształcenia, nauki, administracji, biurowe, obsługi lud-
ności lub przedsiębiorstw, rzemiosło usługowe oraz im 
podobne, z wyjątkiem wymienionych w pkt 8 - 13;

7) usługi administracji – należy przez to rozumieć 
obiekty organów administracji państwowej, rządowej  
i samorządowej, a także obiekty do stałego pobytu ludzi 
takie jak areszty, więzienia, zakłady poprawcze, wraz  
z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi 
z ich obsługą;

8) usługi zdrowia – należy przez to rozumieć szpi-
tale, przychodnie, poradnie medyczne, zakłady opie-
kuńczo - lecznicze oraz żłobki wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, zlokalizowane na wydzielonych działkach, 
zagospodarowanych z dużym udziałem zieleni;

9) usługi oświaty – należy przez to rozumieć pry-
watne i publiczne przedszkola i szkoły, zlokalizowane na 
wydzielonych działkach, zagospodarowanych z dużym 
udziałem zieleni;

10) usługi turystyki – należy przez to rozumieć 
hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wyciecz-
kowy, schronisko młodzieżowe, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

11) usługi sportu i rekreacji – należy przez to ro-
zumieć kryte obiekty sportowe i rekreacyjne oraz tere-
nowe urządzenia sportowe, wraz z obiektami towarzy-
szącymi;

12) usługi kultu religijnego – należy przez to rozu-
mieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych wraz 
z zabudową zamieszkania wspólnot religijnych i obiek-
tami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy 
parafialne i katechetyczne;

13) usługi obsługi komunikacji – należy przez to 
rozumieć stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje 
diagnostyczne, myjnie samochodowe oraz bazy trans-
portowe, wraz z obiektami towarzyszącymi;

14) zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć 
zagospodarowanie zielenią niską i wysoką, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi, takimi jak placyki zabaw, 
ścieżki, obiekty małej architektury;

15) ciąg pieszo - jezdny – należy przez to rozumieć 
ulicę w strefie zamieszkania, o nawierzchni rozbieral-
nej, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, gdzie pieszy 
korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem;

16) ciąg pieszo - rowerowy – należy przez to 
rozumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na której  
w przypadku niewydzielenia ścieżki rowerowej pieszy 
korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed rowerem.

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgod-
nie z:

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

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymie-

nionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem 
przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-
niami są:

1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) oznaczenia przeznaczenia terenów;
3) elementy kompozycji:
a) obowiązujące linie zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) obiekty do likwidacji,
d) obiekty dysharmonizujące,
e) przejścia lub przejazdy do zachowania,
f ) przejścia lub przejazdy projektowane,
g) elewacje do specjalnego opracowania,
h) dominanty,
i ) akcenty architektoniczne,
j ) osie widokowe do zachowania;
4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska kul-

turowego i przyrodniczego:
a) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków,
b) obiekty zabytkowe chronione zapisami planu,
c) zabytkowe kapliczki i krzyż,
d) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwa-

torskiej,
e) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
f) ciąg widokowy strefy „E” ochrony ekspozycji 

Starego Miasta,
g) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej 

oraz układu urbanistycznego ujętego w rejestrze zabyt-
ków,

h) granica układu urbanistycznego ujętego w reje-
strze zabytków,

i ) dobra kultury współczesnej,
j ) pomniki przyrody,
k) drzewostan istniejący do zachowania.
2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy 

rysunku, mają charakter informacyjny.

Ustalenia wspólne

§ 5.1. O ile przepisy szczegółowe nie stanowią ina-
czej ustala się:

1) zakaz usług obsługi komunikacji;
2) na każdym terenie dopuszcza się zieleń, małą 

architekturę, komunikację wewnętrzną oraz urządzenia 
budowlane jako towarzyszące przeznaczeniu terenu;

3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
obiektów pod warunkiem zachowania ustaleń planu;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na usługi;

5) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiarnia-
nych po spełnieniu warunków:

a) zachowanie przejść i przejazdów,
b) zastosowanie materiałów naturalnych i szla-

chetnych,
c) dostosowanie stylu do budynków.
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6) zakaz organizacji handlu obwoźnego z wyjąt-
kiem incydentalnych kiermaszów związanych z czaso-
wą imprezą;

7) zakaz lokalizowania wolno stojących: garaży 
jednostanowiskowych i ich zespołów, budynków go-
spodarczych i wiat z wyjątkiem przystanków autobuso-
wych oraz osłon pojemników przeznaczonych na gro-
madzenie i segregację odpadów;

2. O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej 
ustala się wspólne zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz kształtowania zabudowy:

1) w zakresie sposobu kształtowania zabudowy 
obowiązuje:

a) pierzejowy, kwartałowy układ zabudowy,
b) dostosowanie gabarytem i formą do istniejących 

kamienic i obiektów zabytkowych przy uzupełnianiu za-
budowy w brakujących miejscach, wskazanych liniami 
zabudowy,

c) dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabu-
dowy wyznaczone liniami zabudowy,

d) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedzińców i wnętrz 
blokowych,

e) dopuszczenie przykrycia dziedzińców i wnętrz 
blokowych dachem przeszklonym,

f) kreowanie wzdłuż ulic i ciągów pieszych usług 
centrotwórczych o różnej hierarchii ważności,

g) kształtowanie elewacji nowych obiektów na-
wiązujące podziałami w elewacji i detalem architekto-
nicznym do kamienic mieszczańskich z uwzględnieniem 
podziałów na posesje zbliżonych do podziałów histo-
rycznych,

h) wysokość uzupełniającej zabudowy nieprzekra-
czająca wysokości zabytkowej zabudowy i nawiązująca 
do wysokości gzymsu względnie kalenicy dachu kamie-
nic lub obiektów bezpośrednio sąsiadujących,

i) dowolna geometria dachów,
j) zasada jednolitości podziału okien na każdej ele-

wacji, w przypadku ich wymiany z zastrzeżeniem lit. k,
k) dopuszczenie różnych podziałów okien jeżeli 

wynikają z projektu zmiany całej elewacji,
l) dopuszczenie przebudowy loggii i balkonów wy-

łącznie według jednego projektu całej elewacji,
m) wbudowania wszelkich kubaturowych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej w budynki, względnie 
stosowania modułów podziemnych;

2) w zakresie układu geometrycznego ulic (w tym 
ciągów pieszo - jezdnych) i ciągów pieszych obowiązuje:

a) zachowanie przejść i przejazdów bramowych 
łączących poszczególne dziedzińce i wnętrza blokowe,

b) zaakcentowanie w posadzce ulic i placów głów-
nych wejść do budynków użyteczności publicznej;

3) w zakresie ochrony osi widokowych oraz eks-
pozycji dominant i akcentów architektonicznych obo-
wiązuje:

a) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w pasie o sze-
rokości obustronnie po 2 m od osi widokowych,

b) zakaz lokalizacji szyldów reklam przesłaniają-
cych osie widokowe,

c) zakaz przesłaniania zielenią i obiektami budow-
lanymi istniejących dominant i akcentów architekto-
nicznych;

4) w zakresie iluminacji obowiązuje:
a) iluminacja stała obejmująca najbardziej war-

tościowe pod względem kulturowym obiekty i miejsca 
wzdłuż Młynówki i Odry oraz placów publicznych,

b) iluminacja okolicznościowa związana ze święta-
mi wzbogacająca iluminację stałą,

c) jednolita forma oświetlenia ulicznego w formie 
latarń ulicznych,

d) podświetlenie numerów adresowych, nazw ulic, 
w jednolitej formie dla obszarów w granicach strefy „A” 
ochrony konserwatorskiej;

5) w zakresie reklamy obowiązuje:
a) zakaz umieszczania wszelkich reklam i nośni-

ków reklamowych na obiektach i w formie wolno stoją-
cych konstrukcji,

b) zakaz nadwieszania elementów informacyjnych 
i nośników reklamowych nad ulicami z wyjątkiem cza-
sowych dekoracji świątecznych,

c) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyj-
nych instytucji oraz szyldów sklepów i przedsiębiorstw 
po spełnieniu następujących warunków:

- usytuowanie wyłącznie w przyziemiu budynku  
w rejonie wejścia, na wysokości nieprzekraczającej 
gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

- dostosowanie wielkości, kolorystyki, stylu, kroju 
liternictwa do całej elewacji poprzez opracowanie pro-
jektów szyldów w sposób indywidualny tak, aby nie 
stanowiły wyłącznie roli informacyjnej ale były także 
elementem plastycznym i kolorystycznym dostosowa-
nym do charakteru obiektu,

- dla kilku tablic lub szyldów na jednej elewacji 
ujednolicenie gabarytu, formy i stylu,

- zachowanie i nieprzesłanianie detalu architekto-
nicznego budynków oraz osi widokowych wskazanych 
na rysunku planu,

- przyjęcie wskaźnika ilościowego 1 tablica dla 1 fir-
my lub instytucji,

d) zakaz umieszczania reklam na bocznych ścia-
nach budynków, z wyjątkiem ścian wskazanych w prze-
pisach szczegółowych.

§ 6. O ile przepisy szczegółowe nie stanowią ina-
czej, ustala się wspólne zasady ochrony, kształtowania 
środowiska i przyrody:

1) rewaloryzacja i uzupełnienie nasadzeń szpale-
rów drzew i formowanej zieleni wysokiej pokazanych 
na rysunku planu;

2) dla drzewostanu istniejącego do zachowania, 
obowiązują następujące ustalenia:

a) nakaz konserwacji,
b) zakaz wycinania,
c) dopuszcza się wycinanie drzew, jeśli są chore, 

powodują zagrożenie życia, mienia lub bezpieczeństwa 
użytkowania, uniemożliwiają realizację przeznaczenia 
wskazanego niniejszym planem;

3) zagospodarowanie wnętrz blokowych i dzie-
dzińców z zastosowaniem wskaźnika powierzchni bio-
logicznie czynnej ustalonego indywidualnie dla poszcze-
gólnych terenów w rozdziale;

4) zagospodarowanie wnętrz blokowych zielenią 
o wysokich walorach kompozycyjnych, z elementami 
małej architektury;

5) wprowadzanie zieleni pnącej do wewnętrznych 
dziedzińców i pasaży usługowych;

6) szczególny dobór zieleni dostosowany do wa-
runków siedliskowych i środowiskowych;

7) rekompozycja zieleni nad Młynówką z uwzględ-
nieniem ekspozycji Opolskiej Wenecji;
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8) zakaz lokalizowania nowych obiektów i urzą-
dzeń szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środo-
wiska, względnie obniżyć ekologiczny standard warun-
ków zamieszkiwania;

9) eliminacja ponadmiejskiego ruchu tranzytowego;
10) zakaz lokalizacji obiektów powodujących emisję 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery;
11) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowa-

nie powoduje emisję hałasu przekraczającą dopuszczalne 
normy określone w przepisach odrębnych dla terenów  
w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców;

12) zakaz, o którym mowa w pkt 11, nie dotyczy 
imprez masowych oraz inwestycji celu publicznego;

13) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ob-
ligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu o od-
działywaniu na środowisko, na podstawie przepisów 
odrębnych;

14) zakaz, o którym mowa w pkt 13, nie dotyczy:
a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których może być wymagane spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

b) inwestycji celu publicznego z zastrzeżeniem § 11 
ust. 8 pkt 3;

15) ochrona wód podziemnych - Głównych Zbior-
ników Wód Podziemnych: nr 335 Krapkowice - Strzelce 
Opolskie, nr 336 Niecka Opolska, nr 333 Opole - Zawadz-
kie - zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 3, ust. 4 i ust. 9.

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) dla obiektów budowlanych i układu urbanistycz-
nego ujętych w rejestrze zabytków, pokazanych na ry-
sunku planu i wskazanych w załączniku nr 2, obowią-
zują przepisy odrębne;

2) obejmuje się ochroną konserwatorską budynki i 
budowle ujęte w załączniku nr 2 pokazane na rysunku pla-
nu jako obiekty zabytkowe chronione zapisami planu;

3) o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej 
dla obiektów, o których mowa w pkt 2 obowiązują na-
stępujące ustalenia:

a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-
nych: gabarytów, kształtów dachów, rodzajów mate-
riałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrz-
nych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, 
zabytkowych elementów wewnętrznych (sklepienia, 
klatki schodowe, sztukaterie itp.), również w przypad-
ku odbudowy,

b) przywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-
glądu architektonicznego, zniekształconego przez wtór-
ne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty oraz 
wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami kon-
serwatorskimi,

c) zakaz rozbudowy,
d) dopuszcza się przebudowę mającą na celu adap-

tacje poddasza na cele mieszkaniowe lub usługowe pod 
warunkiem zachowania kształtu dachu,

e) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych 
obiektów zabytkowych wszelkich urządzeń technicznych;

4) wyznacza się granice stref ochrony konserwa-
torskiej jak na rysunku planu:

a) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
która obejmuje ścisłe centrum starego miasta na połu-
dnie od dróg 3KDx i 3KDL,

b) strefę „B” ochrony konserwatorskiej, która obej-
muje pozostałe tereny w granicach planu poza grani-
cami strefy, o której mowa w lit. a, na północ od dróg 
3KDx i 3KDL,

c) strefę „OW” obserwacji archeologicznej, która 
obejmuje centrum starego miasta w granicach dawnych 
murów miejskich i pokrywa się z granicami układu ur-
banistycznego wpisanego do rejestru zabytków (nr rej.: 
149/55 z 19 stycznia 1955 r.),

d) ciąg widokowy strefy „E” ochrony ekspozycji 
Starego Miasta;

5) dla obszarów w granicach strefy „A”, o której 
mowa w pkt 4 lit. a wymaga się:

a) dostosowania nowej zabudowy w zakresie sytu-
acji, skali, bryły, podziałów elewacji i form architektonicz-
nych oraz rozwiązań materiałowych do już istniejących  
o wartościach zabytkowych, sąsiadujących z danym te-
renem,

b) w przypadku odbudowy budynków innych niż 
określone w pkt 1 i pkt 2 dostosowania skali, bryły, 
podziałów elewacji i form architektonicznych oraz roz-
wiązań materiałowych, do sąsiadujących obiektów za-
bytkowych,

c) zakazu dominacji nowej zabudowy nad zabudo-
wą historyczną,

d) uzupełniania zabudowy w formie pierzejowej, 
kwartałowej,

e) zakazu lokalizacji na terenie lub instalowania na 
elewacjach i dachach budynków urządzeń technicznych 
i reklamowych, bez powiązania z formą i detalem archi-
tektonicznym budynku,

f) zachowanie zarysu historycznych kwartałów 
zabudowy,

g) zachowania historycznego rysunku ulic dopusz-
czając wtopienie krawężników w nawierzchnię,

h) stosowania kostki i płyt kamiennych w na-
wierzchniach ulic i placów z wyjątkiem dróg: 2KDL, 
3KDL, 5KDL,

i) stosowania materiałów naturalnych, szlachet-
nych (np. kamień, drewno) przy wprowadzanych ele-
mentach małej architektury, szyldach, okuciach drzwio-
wych i okiennych,

j) stosowania materiałów naturalnych, ceramicz-
nych (np. kamień, drewno, cegła licowa, dachówka) dla 
zadaszonych osłon lub pomieszczeń ze ścianami pełny-
mi lub ażurowymi do gromadzenia odpadów, wpisujące 
się w otaczającą zabudowę oraz odznaczające się wyso-
kim poziomem estetycznym – zakaz stosowania siatki 
ogrodzeniowej i blachy,

k) stosowania kolorystyki w nawiązaniu do histo-
rycznych przekazów i zachowanej ikonografii,

l) uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków wyglądu tablic informacyjnych, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. c, lit. d,

m) dostosowanie nowych form architektonicz-
nych na elewacjach (np. zadaszenia stref wejściowych 
do budynków, przebudowa wejść) do skali i wystroju 
budynku,

n) dopuszcza się lokalizację kontenerów i pojem-
ników do segregacji odpadów na publicznych drogach, 
placach ciągach pieszych i pieszo - jezdnych pod warun-
kiem uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: wielkości, materiałów i kolorystyki,

o) stosowania znaków drogowych pionowych o wiel-
kości mini (MI), z wyjątkiem dróg 3KDL, 5KDL, 3KDD, 5KDD, 
6KDD;
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6) dla obszarów w granicach strefy „B”, o której 
mowa w pkt 4 lit. b wymaga się:

a) dostosowania nowej zabudowy w zakresie sytu-
acji, skali, bryły, podziałów elewacji i form architektonicz-
nych oraz rozwiązań materiałowych do już istniejących 
o wartościach zabytkowych, sąsiadujących z danym te-
renem,

b) w przypadku odbudowy budynków innych niż 
określone w pkt 1 i pkt 2 dostosowania skali, bryły, 
podziałów elewacji i form architektonicznych oraz roz-
wiązań do sąsiadujących obiektów zabytkowych,

c) stosowania materiałów naturalnych, ceramicz-
nych (np. kamień, drewno, cegła licowa, dachówka) dla 
zadaszonych osłon lub pomieszczeń ze ścianami pełny-
mi lub ażurowymi wpisujące się w otaczającą zabudowę 
oraz odznaczające się wysokim poziomem estetycznym 
– zakaz stosowania siatki ogrodzeniowej i blachy,

d) stosowania kolorystyki w nawiązaniu do histo-
rycznych przekazów i ikonografii;

7) dla obszarów w granicach strefy „OW”, o której 
mowa w pkt 4 lit. c wymaga się:

a) uzgadniania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych 
z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

b) wykonywania ewentualnych prac ziemnych je-
dynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeo-
logicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace 
archeologiczne i wykopaliskowe;

8) w ciągu widokowym strefy „E”, o którym mowa 
w pkt 4 lit. d obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych i koron drzew nowych nasadzeń zakłócają-
cych widok w kierunku Starego Miasta (Małego Rynku, 
ul. Św. Wojciecha i wieży ratuszowej);

9) obejmuje się ochroną fontannę na terenie 8ZP 
oraz przystanek autobusowy na terenie 5KDD, pokaza-
ne na rysunku planu, jako dobra kultury współczesnej;

10) dla obiektów, o których mowa w pkt 9 obowią-
zują następujące ustalenia:

a) zakaz przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
b) zakaz adaptacji na cele usługowe,
c) dopuszcza się przeniesienie;
11) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń pkt 3, 

pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 po spełnieniu zaleceń konser-
watorskich, o których mowa w przepisach odrębnych 
lub po uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, o którym mowa w przepi-
sach odrębnych;

12) w przypadku odkrycia, podczas robót ziem-
nych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie 
roboty (w otoczeniu) mogące zniszczyć lub uszkodzić 
odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i miejsce odkrycia 
oraz niezwłocznie powiadomić o odkryciu Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8.1. Ustala się przestrzeniami publicznymi nastę-
pujące tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) Plac Św. Sebastiana - 1Kpp;
2) Wzgórze Zamkowe – 5ZP;
2) Mały Rynek - 4Kpp;
3) Rynek - 3Kpp;
4) ul. Krakowska / ul. Książąt Opolskich - 4Kp, 

5Kp, 11Kp, 13Kp, 5Kpp oraz 5KDD na odcinku łączą-
cym tereny 11Kp i 13Kp;

5) ul. Szpitalna - 6KDx;
6) Odra / Młynówka - 2ZP, 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 6ZP, 

7ZP, 9ZP, 12U oraz 6KDD na odcinku graniczącym  
z terenem 9ZP;

7) Plac Wolności – 8ZP, 10ZP.
2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi.

§ 9. Ustala się następujące zasady dotyczące sca-
lania i podziału nieruchomości oraz parcelacji gruntów:

1) zakaz podziału na działki z wyjątkiem przypad-
ków mających na celu regulację granic między sąsiadu-
jącymi nieruchomościami lub powiększenie i łączenie 
sąsiednich nieruchomości z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się podziały wzdłuż linii rozgranicza-
jących tereny oraz jeżeli przepisy szczegółowe stanowią 
inaczej;

3) zakaz wydzielania dla budynków, przy wyod-
rębnianiu własności lokali, działek niespełniających wy-
mogów działki budowlanej;

4) nakaz regulacji wg przepisów odrębnych, granic 
działek niespełniających wymogów działki budowlanej 
wydzielonych przy wyodrębnianiu własności lokali.

§ 10. Na obszarze objętym planem nie ma tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

1) terenów górniczych;
2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo po-

wodzi;
3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych.

§ 11.1. Ustala się ogólne zasady zagospodarowa-
nia terenu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej:

1) zakaz lokalizacji nowych budynków i urządzeń 
niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami 
ruchu w liniach rozgraniczających ulic z wyjątkiem:

a) urządzeń technicznych związanych z infrastruk-
turą techniczną i ppoż.,

b) elementów małej architektury,
c) wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-
użytkową;

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
dla samochodów:

a) na parkingach wyznaczonych na terenach,
b) w garażach wielostanowiskowych,
c) w garażach wbudowanych w budynki mieszkal-

ne lub usługowe,
d) na parkingach przyulicznych;
3) sytuowanie wszystkich liniowych elementów 

infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz przyłączami do poszczególnych obiektów 
budowlanych, pod ziemią z wyjątkiem tych dla których 
wyznaczono odrębne tereny;

4) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających ulic i ciągów komunikacyj-
nych, za zgodą zarządcy drogi i w oparciu o przepisy 
odrębne;

5) w uzasadnionych względami technicznymi bądź 
bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się sytuowa-
nie wybranych elementów sieci poza liniami rozgrani-
czającymi ulic, pod warunkiem zachowania, określonej 
w przepisach odrębnych, odległości od linii zabudowy 
obiektów budowlanych istniejących i projektowanych 
oraz w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości;
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6) w uzasadnionych względami technicznymi sytua-
cjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych 
urządzeń infrastruktury technicznej np. stacji transforma-
torowych, jako obiektów wbudowanych w granicach po-
szczególnych terenów przeznaczonych na inne funkcje;

7) nakaz przeniesienia lub odpowiedniego zmoder-
nizowania, po uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez właściwego administratora, w przypadku kolizji 
nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej;

8) dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym organizacja pod-
jazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników w miej-
scach, gdzie jest to możliwe;

9) nakaz lokalizacji obustronnych chodników 
wzdłuż dróg publicznych z wyjątkiem ciągów pieszo-
jezdnych z zastrzeżeniem pkt 10, o ile przepisy szcze-
gółowe nie stanowią inaczej; 

10) nie wymaga się lokalizacji chodników oraz 
ścieżek rowerowych wskazanych niniejszym planem, 
w liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem ich re-
alizacji wzdłuż tych dróg na terenach sąsiednich;

11) dla wszystkich inwestycji i zmian w zakresie 
infrastruktury, nakaz uzyskania warunków technicz-
nych od właściwych administratorów sieci;

12) możliwość realizacji urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na tere-
nach własnych inwestorów na warunkach określonych 
przez zarządców sieci w oparciu o przepisy odrębne;

13) jednoczesna modernizacja ulic i placów wraz 
z oświetleniem i przebudową bądź modernizacją oraz 
realizacją sieci uzbrojenia podziemnego.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązują 
następujące ustalenia:

1) zaopatrzenie terenów z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie;

2) wykonanie nowych odcinków sieci wodociągo-
wej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciw-
pożarowe i wyposażyć w hydranty zewnętrzne.

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych 
obowiązują następujące ustalenia:

1) odprowadzanie ścieków poprzez rozdzielczą kana-
lizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji 
ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie;

2) w przypadku odprowadzania ścieków prze-
mysłowych o składzie przekraczającym dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń, instalowanie 
niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki, przed 
wprowadzeniem do systemu komunalnego;

3) zakaz lokalizacji indywidualnych urządzeń do 
gromadzenia ścieków: szczelnych zbiorników wybieral-
nych, przydomowych oczyszczalni ścieków, itp.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
obowiązują następujące ustalenia:

1) wyposażenie istniejących i planowanych: bu-
dynków, dojazdów o utwardzonej nawierzchni, par-
kingów, w system rozdzielczej kanalizacji deszczowej 
i powiązanie z istniejącym miejskim układem kanalizacji 
ogólnospławnej;

2) odprowadzenie wód opadowych z terenu ist-
niejących i planowanych: ulic, placów, miejsc postojo-
wych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, rozdziel-
czym systemem kanalizacji deszczowej do istniejącego 
układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej;

3) przełączenie istniejących odprowadzeń wód 
opadowych w przypadku modernizacji systemu kanali-
zacji ogólnospławnej i wykonaniu zbiorczej, rozdzielczej 
kanalizacji deszczowej;

4) zakaz odprowadzania ścieków do wód grunto-
wych oraz gruntu.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują na-
stępujące ustalenia:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej infra-
struktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w opar-
ciu o gazociągi niskiego ciśnienia;

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po speł-
nieniu warunków technicznych.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) dostawa ciepła, z miejskiego systemu ciepłow-
niczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o ist-
niejącą infrastrukturę;

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po speł-
nieniu warunków technicznych;

3) dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidual-
nych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazo-
wych, energii elektrycznej i odnawialnej, niepowodujących 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

4) nie dopuszcza się zaopatrzenia w ciepło z indy-
widualnych źródeł na paliwa stałe;

5) dopuszcza się pozostawienie istniejących indy-
widualnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych 
do czasu ich modernizacji.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o istniejące  
i planowane elementy systemu elektroenergetycznego:

a) elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 
15 kV,

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
c) elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia; 
2) lokalizacja planowanych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV, wymaga dojazdu do dróg publicznych;
3) stosownie do potrzeb, budowa dodatkowych 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kablowego, 
planowanych jako przeznaczenie towarzyszące na tere-
nie inwestora.

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowiązują 
następujące ustalenia:

1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: łączno-
ści, telekomunikacji i telewizji kablowej, jako podziemne 
w wydzielonej kanalizacji lub bezpośrednio w gruncie  
w miejscu przyłączenia do obiektów budowlanych;

2) utrzymanie lokalizacji istniejących stacji przekaźni-
kowych systemu cyfrowej telefonii komórkowej (BTS);

3) dopuszcza się lokalizację nowych masztów sta-
cji przekaźnikowych systemu cyfrowej telefonii komór-
kowej (BTS):

a) o wysokości do 1,5 m,
b) umieszczonych na dachach budynków, z wyjąt-

kiem budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo - usługo-
wych z zastrzeżeniem lit. c,

c) nie uważa się za mieszkaniowe i mieszkaniowo-
usługowe budynków z mieszkaniami towarzyszącymi; 

4) zakaz lokalizacji wolno stojących naziemnych 
stacji telefonii komórkowej, stacji radiowych oraz masz-
tów antenowych.

9. W zakresie gospodarowania odpadami obowią-
zują następujące ustalenia:
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1) systematyczny wywóz odpadów na zorganizo-
wane miejskie wysypisko odpadów komunalnych oraz 
zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) do czasu wywozu odpadów na wysypisko segre-
gacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach 
znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 
na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych 
w budynkach;

3) w przypadku braku możliwości wydzielenia po-
mieszczeń, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się segre-
gację i przechowywanie odpadów w szczelnych pojemni-
kach znajdujących wyłącznie pod zadaszonymi osłonami lub  
w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi.

§ 12. Wszystkie tereny mogą być tymczasowo użyt-
kowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem udo-
stępnienia części gruntów dla realizacji dojazdów i uzbro-
jenia.

§ 13. Określa się stawkę procentową w wysokości 
0%, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisy szczegółowe

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 MW, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną, obowiązują następujące usta-
lenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% po-

wierzchni terenu;
4) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 4 dzia-

łek na terenie:
a) minimalna szerokość frontu działki 15 m,
b) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do linii rozgraniczającej ciągu pieszo - jezdnego 
1KDx od 80° do 90°;

5) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 4 do 5;

7) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu od strony ciągu pieszo - jezdnego 1KDx 
1,5 m dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla 
budynków niepodpiwniczonych;

8) maksymalna wysokość budynków 17 m;
9) dla obiektu dysharmonizującego oznaczonego 

na rysunku planu:
a) odbudowa maksymalnie do wysokości 5 kon-

dygnacji nadziemnych i wysokości 17 m,
b) dopuszcza się rozbudowę do 5% obecnej po-

wierzchni zabudowy,
c) w przypadku remontów, rozbudowy i przebudo-

wy dopuszcza się możliwość utrzymania obecnej wyso-
kości oraz ilości kondygnacji nadziemnych – 11;

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

11) wyznaczenie szpaleru drzew zgodnie z rysun-
kiem planu;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 5 działek 
na terenie o minimalnej szerokość frontu działki 14 m;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy budynków oznaczonych na rysunku planu jako 
obiekty do likwidacji;

10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 3 do 4 z warunkiem obniżenia części budynku 
zlokalizowanego od strony terenu 1UK do 2 kondygnacji 
nadziemnych;

11) maksymalna wysokość budynków mierzona 
od poziomu ciągu pieszo - jezdnego 1KDx:

a) 16 m dla budynków graniczących od północy z bu-
dynkiem przy ul. Rybackiej 13,

b) 13 m dla budynków graniczących od południa z bu-
dynkiem przy ul. Rybackiej 13;

12) dla budynku zabytkowego przy ul. Rybackiej 13:
a) dopuszcza się nadbudowę i zmianę geometrii 

dachu w celu adaptacji poddasza,
b) dopuszcza rozbudowę poza linię zabudowy o po-

wierzchni zabudowy do 18 m2, w miejscu pokazanym na 
rysunku planu jako obiekty w trakcie realizacji oraz obiekty 
projektowane,

c) maksymalna wysokość budynku 13 m, mierzo-
na od poziomu terenu ciągu pieszo - jezdnego 1KDx,

d) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznych 
ścianach wskazanych na rysunku planu jako elewacje 
do specjalnego opracowania;

13) wyznaczenie nie mniej niż 40 miejsc postojo-
wych przyjmując wskaźnik minimum 1 miejsce postojo-
we na 1 mieszkanie;

14) nakaz, o którym mowa w pkt 13 nie dotyczy 
działki nr 50 z istniejącym budynkiem zabytkowym przy 
ul. Rybackiej 13;

15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:
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1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) wyznaczenie obowiązującej i nieprzekraczalnej 
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) poza liniami określonymi w pkt 5 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 3 do 5;

9) dla nowej zabudowy od strony terenu 4KDx lo-
kalizacja budynku o liczbie kondygnacji nadziemnych 4 
z warunkiem dopuszczenia piątej kondygnacji w podda-
szu użytkowym; 

10) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

11) maksymalna wysokość budynków nie może 
przekroczyć wysokości budynków zabytkowych przy 
ul. M. Konopnickiej 4 i 6;

12) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

13) zachowanie dojść dla mieszkańców do miejsc gro-
madzenia odpadów zlokalizowanych na terenie 1KS/ZP;

14) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

15) wyznaczenie miejsc postojowych dla nowej 
zabudowy i rozbudowy istniejącej, przyjmując wskaź-
nik minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie i minimalnie 1 
miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale nie 
mniej niż 1 miejsce;

16) wyznaczenie ciągu pieszego oznaczonego na 
rysunku planu, wzdłuż historycznego przebiegu ulicy 
Rybackiej, spełniającego wymagania dotyczące dróg 
pożarowych;

17) zachowanie historycznego rysunku ulicy Ry-
backiej dopuszczając wtopienie krawężników w na-
wierzchnię;

18) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego:
a) dopuszcza się również zabudowę zamieszkania 

zbiorowego i mieszkania towarzyszące oraz usługi tu-
rystyki,

b) nie dopuszcza się usług gastronomii i rozrywki;
2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) usługi można lokalizować tylko w parterach bu-

dynków, suterenach i kondygnacjach podziemnych pod 
warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budyn-
ku dla części mieszkalnej i usługowej;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% powierzchni terenu;

5) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 4 do 5;

8) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

9) maksymalna wysokość budynków 17 m;
10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  

z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;
11) zachowanie dojść dla mieszkańców do tere-

nu 1KS/ZP i zlokalizowanych tam miejsc gromadzenia 
odpadów;

12) usytuowanie akcentów architektonicznych 
zgodnie z rysunkiem planu;

13) wyznaczenie miejsc postojowych dla nowej za-
budowy i rozbudowy istniejącej, przyjmując wskaźnik mi-
nimum 1,5 miejsca na 1 mieszkanie i minimalnie 2 miejsca 
na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale nie mniej niż 
1 miejsce;

14) obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD i 
2KDx;

15) wyznaczenie wewnętrznego ciągu pieszo -  jezd-
nego zgodnie z rysunkiem planu;

16) wyznaczenie szpalerów drzew zgodnie z ry-
sunkiem planu;

17) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) usługi można lokalizować tylko w parterach bu-

dynków, suterenach i kondygnacjach podziemnych pod 
warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budyn-
ku dla części mieszkalnej i usługowej;

4) dopuszcza się przeznaczenie na usługi całego 
budynku jedynie w miejscu proponowanej zabudowy  
w narożniku między budynkami na ul. Książąt Opolskich 46 
i ul. Sądowej 11a;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się podziały działek o:
a) minimalnej powierzchni działki 2 ary,
b) kącie położenia granic wydzielanych działek 

w stosunku do linii rozgraniczającej ulic 2KDL, 4KDL  
i 5KDL, w przedziale od 80° do 90°;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;
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10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 4 do 5;

11) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

12) maksymalna wysokość budynków nie może 
przekroczyć wysokości budynków zabytkowych przy 
ul. Sądowej;

13) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

14) zachowanie dojść dla mieszkańców do miejsc 
gromadzenia odpadów zlokalizowanych terenie 2KS/ZP;

15) usytuowanie akcentów architektonicznych 
zgodnie z rysunkiem planu;

16) zachowanie przejścia bramowego oznaczone-
go na rysunku planu;

17) wyznaczenie przejazdów na teren 2KS/ZP, 
oznaczonych na rysunku planu;

18) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 6, pkt 11.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) usługi można lokalizować tylko w parterach bu-

dynków, suterenach i kondygnacjach podziemnych pod 
warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budyn-
ku dla części mieszkalnej i usługowej;

4) dopuszcza się przeznaczenie na usługi całego 
budynku jedynie przy ul. H. Sienkiewicza 33 na działce 
36/1 oraz jego rozbudowy i oficyn;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

8) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy z terenami 2KS/ZP, 3U/MW i 3KS/ZP w miejscach 
wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;

9) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 4 do 5;

10) dla oficyn i rozbudowy budynku przy ul. H. Sien-
kiewicza 33 na działce 36/1 lokalizacja budynków o liczbie 
kondygnacji nadziemnych od 2 do 3;

11) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

12) maksymalna wysokość budynków 17 m dla bu-
dynków 4 - 5 kondygnacyjnych i 10 m dla budynków  
2 - 3 kondygnacyjnych;

13) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

14) zachowanie dojść dla mieszkańców budyn-
ków przy ul. H. Sienkiewicza 35 i 37 do terenu 2KS/ZP  
i zlokalizowanych tam miejsc gromadzenia odpadów;

15) zachowanie dojść dla mieszkańców budyn-
ków przy ul. H. Sienkiewicza 23, 25, 27, 29, 31, 33 do 
terenu 3KS/ZP i zlokalizowanych tam miejsc gromadze-
nia odpadów;

16) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocz-
nych ścianach budynków wskazanych na rysunku planu 
jako elewacje do specjalnego opracowania;

17) wyznaczenie miejsc postojowych dla nowej 
zabudowy i rozbudowy istniejącej, przyjmując wskaź-
nik minimalnie 1 miejsce na 1 mieszkanie i minimalnie 
2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale 
nie mniej niż 1 miejsce;

18) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-
wych z wyjątkiem działki, o której mowa w pkt 10;

19) zachowanie przejść bramowych oznaczonych 
na rysunku planu;

20) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7, pkt 6, pkt 11.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również mieszkania towarzyszące oraz 
usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) usługi można lokalizować tylko w parterach bu-

dynków, suterenach i kondygnacjach podziemnych pod 
warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budyn-
ku dla części mieszkalnej i usługowej;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

5) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) poza liniami określonymi w pkt 5 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych 4 z zastrzeżeniem pkt 8;

8) dopuszcza się piątą kondygnację w poddaszu 
głównego budynku przy ul. Książąt Opolskich 36b oraz 
budynku przy ul. Książąt Opolskich 38;

9) dopuszcza się rozbudowę zabytkowego budyn-
ku przy ul. Książąt Opolskich 36b w miejscu wskazanym 
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
pod warunkiem:

a) przeznaczenia wyłącznie na funkcję mieszkaniową,
b) zachowania gabarytów 4 kondygnacyjnej oficy-

ny ze stromym dachem,
c) zlokalizowania w przyziemiu budynku pomiesz-

czenia gromadzenia odpadów dla mieszkańców budyn-
ków przy ul. Książąt Opolskich 36b i 38 oraz budynków 
przy ul. Kard. B. Kominka 2 i 2a;

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

11) zachowanie ogólnodostępnego dojścia dla miesz-
kańców do terenu 4KS/ZP i zlokalizowanych tam miejsc 
gromadzenia odpadów;

12) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-
wych;

13) zachowanie przejścia bramowego oznaczone-
go na rysunku planu;

14) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.
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8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 7 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również mieszkania towarzyszące oraz 
usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) usługi można lokalizować tylko w parterach bu-

dynków, suterenach i kondygnacjach podziemnych pod 
warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budyn-
ku dla części mieszkalnej i usługowej;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

5) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) poza liniami określonymi w pkt 5 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 4 do 5;

9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

10) zachowanie ogólnodostępnych dojść dla miesz-
kańców do terenu 4KS/ZP i zlokalizowanych tam miejsc 
gromadzenia odpadów;

11) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania;

12) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojowych;
13) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-

go łączącego tereny 2UK i 4KS/ZP, zgodnie z rysunkiem 
planu;

14) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 8 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej i usłu-
gowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się podziały w celu wydzielenia dzia-
łek budowlanych dla wskazanej planem nowej zabudo-
wy przy ul. Szpitalnej, o której mowa w pkt 11 lit. b;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

10) dla istniejącej zabudowy:
a) zachowanie przejścia bramowego oznaczonego 

na rysunku planu,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) dopuszcza się nadbudowę do wysokości 5 kon-

dygnacji nadziemnych budynków przy ul. B. Koraszew-
skiego 17,21,23, pod warunkiem umieszczenia piątej 
kondygnacji w poddaszu dachu stromego,

d) dopuszcza się nadbudowę do wysokości 5 kon-
dygnacji nadziemnych budynku przy ul. Szpitalnej 6, 
pod warunkiem umieszczenia piątej kondygnacji w pod-
daszu dachu stromego oraz zachowania od strony ulicy 
istniejącego dachu stromego czwartej kondygnacji;

e) dopuszcza się nadbudowę do wysokości 4 kon-
dygnacji nadziemnych budynku przy ul. Szpitalnej 4, pod 
warunkiem umieszczenia czwartej kondygnacji w pod-
daszu dachu stromego co uznaje się za spełnione przy 
zastosowaniu dachu stromego, od strony ul. Szpitalnej 
i ul. Krupniczej oraz dachu płaskiego od podwórza;

11) dla nowej zabudowy:
a) jako rozbudowy budynku przy ul. B. Koraszew-

skiego 21 lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 4 do 5, pod warunkiem umieszczenia piątej 
kondygnacji w poddaszu dachu stromego,

b) od strony ul. Szpitalnej:
- lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji nadziem-

nych od 3 do 5, pod warunkiem umieszczenia czwartej  
i piątej kondygnacji w poddaszu dachu stromego,

- lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów dla 
całego terenu w wyodrębnionym pomieszczeniu w bu-
dynku,

- wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysunku 
planu,

- podział elewacji zgodnie z historycznym podzia-
łem parceli,

c) maksymalna wysokość 15 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysun-
ku planu;

12) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

13) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

14) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 9 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z usługami, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;
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6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
b) dopuszcza się wyłącznie nadbudowę do wysokości 

3 kondygnacji nadziemnych, budynku zabytkowego przy 
ul. Szpitalnej 3a oraz współczesnych oficyn zabytkowych 
budynków przy ul. B. Koraszewskiego 1,3,5;

9) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 2 do 3,
b) maksymalna wysokość 10 m,
c) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

10) oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miejsca 
gromadzenia odpadów obsługującego cały teren;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 10 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiek-
ty do likwidacji;

9) zakaz lokalizacji budynków;
10) zakaz rozbudowy;
11) dopuszcza się wyłącznie nadbudowę części 

budynku przy ul. B. Koraszewskiego 2 - 6 w miejscu 
pokazanym na rysunku planu jako nr 6, pod warunkiem 
podwyższenia budynku maksymalnie o 1 kondygnację  
i nakryciu dachem stromym takim jak istniejący;

12) dla istniejącej stacji transformatorowej ozna-
czonej na rysunku planu jako obiekt dysharmonizujący:

a) należy zapewnić dojazd od terenu 3Kp,
b) wymaga się osłonięcia lub zmiany elewacji w celu 

wkomponowania jej w otoczenie,
c) wymaga się wprowadzenia zieleni urządzonej  

z elementami małej architektury wokół obiektu,
d) zakaz rozbudowy i nadbudowy,
e) dopuszcza się zmianę lokalizacji;

13) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego tereny 10MW/U 
i 11MW/U, oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w bu-
dynkach;

14) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania;

15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 11 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie budynku 

przy ul. Książąt Opolskich 17 w miejscu wskazanym na 
rysunku planu liniami zabudowy;

9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

10) zachowanie dojść dla mieszkańców do miej-
sca gromadzenia odpadów zlokalizowanych na terenie 
10MW/U;

11) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 12 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się podział w celu wydzielenia działki 
budowlanej dla wskazanej planem zabudowy przy ul. Krup-
niczej, o której mowa w pkt 10;
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7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) likwidacja czwartej kondygnacji nadziemnej, 

obiektu zabytkowego przy ul. Staromiejskiej 16 lub 
umieszczenie jej w poddaszu dachu stromego,

d) likwidacja piątej kondygnacji, obiektu dysharmo-
nizującego oznaczonego na rysunku planu lub umiesz-
czenie jej w poddaszu dachu stromego,

e) zachowanie przejścia bramowego oznaczonego 
na rysunku planu;

10) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 3 do 4,
b) maksymalna wysokość nie może przekraczać 

wysokości budynków sąsiednich,
c) kształt dachu nawiązujący do budynków bezpo-

średnio sąsiadujących,
d) wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysun-

ku planu;
11) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-

sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 13 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz lokalizacji budynków;
9) zakaz rozbudowy i nadbudowy z wyjątkiem bu-

dynku przy ul. Staromiejskiej 10;
10) dla budynku przy ul. Staromiejskiej 10:
a) dopuszcza się nadbudowę do wysokości 4 kon-

dygnacji nadziemnych pod warunkiem umieszczenia 
czwartej kondygnacji w poddaszu dachu stromego,

b) kształt dachu nawiązujący do budynków bezpo-
średnio sąsiadujących,

c) zachowanie przejścia bramowego oznaczonego 
na rysunku planu;

11) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługujących cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 14 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go, mieszkaniową jednorodzinną i mieszkania towarzy-
szące oraz usługi zdrowia, kultu religijnego, turystyki, 
sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się wydzielanie działek na terenie o mi-
nimalnej powierzchni 1 ara;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 3 do 4 z zastrzeżeniem pkt 11;

11) dopuszcza się piątą kondygnację w poddaszu 
użytkowym:

a) budynku przy pl. Św. Sebastiana 3,
b) budynku przy ul. E. Osmańczyka 19 jedynie 

przez zmianę kąta nachylenia dachu i pod warunkiem 
nieingerowania w elewację frontową poddasza;

12) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

13) maksymalna wysokość proponowanej zabu-
dowy od strony drogi 5KDL nie może przekraczać wy-
sokości budynku przy ul. H. Sienkiewicza 7;

14) ekspozycja fragmentów zabytkowych murów 
miejskich zachowanych w przyziemiu budynku przy 
pl. Św. Sebastiana 5a polegająca na braku zabudowy 
przyziemia lub kształtowaniu elewacji z zastosowaniem 
szkła transparentnego oraz zakazie przesłaniania obiek-
tami małej architektury, krzewami i niskimi drzewami;

15) w przypadku przebudowy lub rozbudowy za-
bytkowego budynku przy ul. J. Łangowskiego 4:

a) nakaz rozmieszczenia otworów okiennych czwar-
tej kondygnacji nadziemnej z dostosowaniem do historycz-
nych podziałów na niższych kondygnacjach,

b) wyznaczenie nie mniej niż 10 miejsc postojowych 
przyjmując wskaźnik minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie 
i minimalnie 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej 
usług;
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16) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

17) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

18) wyznaczenie miejsc postojowych dla adaptacji 
poddaszy na cele usługowe oraz dla nowej zabudowy 
i rozbudowy istniejącej, przyjmując wskaźnik minimum 
1 miejsce na 1 mieszkanie i minimalnie 1 miejsce na 
100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale nie mniej niż 
1 miejsce;

19) zachowanie przejść bramowych oznaczonych 
na rysunku planu;

20) wyznaczenie projektowanego przejazdu ozna-
czonego na rysunku planu, spełniającego wymagania 
dotyczące dróg pożarowych;

21) nakaz połączenia wewnętrznym ciągiem pie-
szo - jezdnym przejazdów pokazanych na rysunku pla-
nu, istniejącego na terenie 4ZP i projektowanego na 
terenie 14MW/U;

22) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-
go zgodnie z rysunkiem planu;

23) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-
torskiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, 
pkt 11.

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 15 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się podziały w celu wydzielenia dzia-
łek budowlanych dla wskazanej planem zabudowy przy 
ul. Staromiejskiej i pl. św. Sebastiana, o której mowa  
w pkt 10, pod warunkiem:

a) wydzielenia części wspólnej dla budynków zlo-
kalizowanych na terenie,

b) kąta położenia granic wydzielanych działek od 
80° do 90°, w stosunku do linii rozgraniczających ciąg 
pieszo - jezdny 12KDx i plac publiczny 1Kpp;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz rozbudowy,
b) dopuszcza się wyłącznie nadbudowę do wyso-

kości 5 kondygnacji nadziemnych budynku przy ul. Krup-
niczej 4 pod warunkiem umieszczenia piątej kondygnacji  
w poddaszu dachu mansardowego od strony terenów 
11KDx i 12KDx, jako antresoli mieszkań czwartej kondyg-
nacji;

10) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych 4,

b) maksymalna wysokość nie może przekraczać 
wysokości budynku przy ul. K. Malczewskiego 3,

c) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

d) lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów dla 
całego terenu w wyodrębnionym pomieszczeniu w bu-
dynku;

11) do czasu lokalizacji nowej zabudowy dopusz-
cza się wyznaczenie maksymalnie 1 miejsca gromadze-
nia odpadów obsługujących cały teren oprócz wyodręb-
nionych pomieszczeń w budynkach;

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 16 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go, mieszkaniową jednorodzinną i mieszkania towarzy-
szące oraz usługi kultu religijnego i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla obiektów oznaczonych na rysunku planu ja-
ko obiekty do likwidacji:

a) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się przebudowę oficyny budynku przy 
ul. Osmańczyka 13 pod warunkiem poprawienia estetyki 
elewacji odznaczającego się wysokim poziomem este-
tycznym rozwiązań architektonicznych z zastosowaniem 
wysokiej jakości materiałów;

9) zakaz lokalizacji budynków;
10) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących 

budynków;
11) dla obiektu dysharmonizującego, oznaczonego 

na rysunku planu, poprawienie estetyki elewacji odzna-
czające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań 
architektonicznych z zastosowaniem wysokiej jakości 
materiałów przy zachowaniu współczesnej formy bu-
dynku;

12) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

13) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania;

14) zachowanie ogólnodostępnego ciągu pieszego 
zgodnie z rysunkiem planu;
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15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 17 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25% 
powierzchni terenu;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiek-
ty do likwidacji;

8) dla istniejącej zabudowy zakaz rozbudowy i nad-
budowy;

9) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren 
oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

10) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 18 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
b) dopuszcza się nadbudowę wyłącznie budyn-

ku o funkcji gastronomicznej przy ul. Muzealnej na dz. 
65/15, pod warunkiem rozbudowy do obowiązującej 
linii zabudowy, do wysokości od 3 do 4 kondygnacji 
nadziemnych,

c) maksymalna wysokość budynku, o którym mo-
wa w lit.b nie może przekroczyć wysokości budynku 
zabytkowego przy ul. Muzealnej 1,

d) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

9) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych 3,
b) dopuszcza się czwartą kondygnację w podda-

szu użytkowym,
c) maksymalna wysokość 12 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów dla ca-
łego terenu w wyodrębnionym pomieszczeniu w budyn-
ku między budynkami przy ul. Krawieckiej 2 i 14/16,

f) wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysunku 
planu;

10) do czasu lokalizacji nowej zabudowy, o której 
mowa w pkt 9, dopuszcza się wyznaczenie maksymal-
nie 1 miejsca gromadzenia odpadów obsługującego cały 
teren oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 19 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

9) zakaz nadbudowy;
10) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miej-

scu wskazanym na rysunku planu liniami zabudowy pod 
warunkiem:

a) lokalizacji budynku o 3 kondygnacjach nadziem-
nych i maksymalnej wysokości nieprzekraczającej po-
ziomu gzymsów dachowych budynków sąsiednich przy 
ul. Krawieckiej 1 i ul. Św. Wojciecha 1,

b) wyznaczenia przejazdu oznaczonego na rysun-
ku planu;

11) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;
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13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 20 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

9) zakaz nadbudowy;
10) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;
11) dla nowej zabudowy:
a) od strony terenu 18KDx lokalizacja budynków 

o liczbie kondygnacji nadziemnych 3 z dopuszczeniem 
czwartej kondygnacji w poddaszu dachu stromego,

b) od strony terenu 21KDx lokalizacja budynków 
o liczbie kondygnacji nadziemnych od 3 do 4 z dachem 
płaskim,

c) maksymalna wysokość 12 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) wyznaczenie przejazdów oznaczonych na ry-
sunku planu;

12) poprawienie estetyki elewacji budynku Mały 
Rynek 18, oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
dysharmonizujący;

13) poprawienie estetyki elewacji i likwidacja da-
chów stromych przy zachowaniu istniejącego poziomu 
gzymsów dachowych budynków Mały Rynek 9a i 14, 
oznaczonych na rysunku planu jako obiekty dysharmo-
nizujące;

14) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługujących cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

15) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 21 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
b) dopuszcza się wyłącznie nadbudowę do wyso-

kości 4 kondygnacji nadziemnych budynku zabytkowe-
go przy ul. Krakowskiej 1 pod warunkiem zachowania 
poziomu gzymsu dachowego od strony terenów 7Kp  
i 11Kp oraz umieszczenia czwartej kondygnacji w pod-
daszu dachu stromego o nachyleniu połaci dachowych 
takich jak w budynkach sąsiednich przy ul. Krakowskiej 3  
i ul. Staromiejskiej 1/1a,

c) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

9) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych 3,
b) dopuszcza się czwartą kondygnację w podda-

szu dachu stromego,
c) maksymalna wysokość 12 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) między budynkami przy ul. Krakowskiej 7 i ul. Staro-
miejskiej 7, lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów dla ca-
łego terenu w wyodrębnionym pomieszczeniu w budynku,

f) wyznaczenie przejazdów oznaczonych na rysun-
ku planu;

10) do czasu lokalizacji nowej zabudowy, o której 
mowa w pkt 9 lit. e, oprócz wyodrębnionych pomiesz-
czeń w budynkach, dopuszcza się wyznaczenie maksy-
malnie 1 miejsca gromadzenia odpadów obsługującego 
cały teren;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 22 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;
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6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-

sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;
9) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych 3,
b) dopuszcza się czwartą kondygnację w podda-

szu dachu stromego,
c) maksymalna wysokość 12 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) wyznaczenie przejazdów oznaczonych na ry-
sunku planu;

10) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 23 MW/U, przeznaczonym na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia 
niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej  
i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się podziały w celu wydzielenia dzia-
łek budowlanych dla wskazanej planem zabudowy przy 
pl. Wolności, o której mowa w pkt 11 lit. e;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

10) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-

sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;
11) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych 3,
b) dopuszcza się czwartą kondygnację w podda-

szu dachu stromego,

c) maksymalna wysokość 12 m,
d) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

e) między budynkami przy pl. Wolności 5 i 6, loka-
lizacja miejsca gromadzenia odpadów dla całego terenu 
w wyodrębnionym pomieszczeniu w budynku,

f) wyznaczenie przejazdów oznaczonych na rysun-
ku planu;

12) do czasu lokalizacji nowej zabudowy, o której 
mowa w pkt 11 lit. e, dopuszcza się wyznaczenie mak-
symalnie 1 miejsca gromadzenia odpadów obsługują-
cego cały teren oprócz wyodrębnionych pomieszczeń  
w budynkach;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu religijne-
go i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się podział na działki o szerokości 
zgodnej z szerokością działek pod budynkami;

7) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

8) lokalizacja budynków usługowych o liczbie kon-
dygnacji nadziemnych od 4 do 5 i maksymalnej wyso-
kości 17 m;

9) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku wskazanej na rysunku planu jako ele-
wacja do specjalnego opracowania;

10) w przypadku wymiany zabudowy wyznacze-
nie miejsc postojowych przyjmując wskaźnik minimal-
nie 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

11) obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD;
12) wyznaczenie przejścia oznaczonego na rysun-

ku, spełniającego wymagania dotyczące dróg pożaro-
wych oraz pełniącego funkcję dojazdu do terenu przy  
ul. Nysy Łużyckiej, na północ od granicy planu;

13) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

14) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu religijne-
go i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
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3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 
podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% powierzchni terenu;

6) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

8) dla obiektów dysharmonizujących oznaczonych 
na rysunku planu:

a) poprawienie estetyki elewacji,
b) nadbudowa i odbudowa maksymalnie do wyso-

kości 5 kondygnacji i wysokości 17 m,
c) zakaz rozbudowy,
d) w przypadku remontów, i przebudowy dopusz-

cza się możliwość utrzymania obecnej wysokości oraz 
ilości kondygnacji nadziemnych – 11;

9) dla nowej zabudowy:
a) zakaz lokalizacji budynków mieszkaniowych i miesz-

kaniowo - usługowych,
b) lokalizacja budynków od 4 do 5 kondygnacji i mak-

symalnej wysokości 17 m,
c) wyznaczenie miejsc postojowych przyjmując 

wskaźnik minimalnie 2 miejsca na 100 m2 powierzchni 
użytkowej usług;

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

11) obsługa komunikacyjna od terenu 4KDL;
12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbioro-
wego i mieszkania towarzyszące oraz usługi oświaty, 
zdrowia, kultu religijnego, turystyki, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się wydzielanie działek o minimalnej 
powierzchni 6 arów;

7) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) dla budynków zabytkowych oznaczonych na 
rysunku planu:

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany geo-
metrii dachów i ich doświetleń (lukarny, „wole oczka”) 
budynków przy ul. Kard. B. Kominka 1 i 3;

b) dopuszcza się wymianę zabudowy przy ul. Ksią-
żąt Opolskich 44 pod warunkiem zachowania nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, o której mowa w pkt 7;

10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 2 do 5 i maksymalnej wysokości bu-
dynków 17 m, z zastrzeżeniem pkt 11;

11) lokalizacja budynków lub części budynków o licz-
bie kondygnacji nadziemnych od 2 do 3 i maksymalnej wy-
sokości 10 m:

a) w granicy z terenem 5MW/U,
b) dla rozbudowy istniejącego budynku w sąsiedz-

twie budynku zabytkowego przy ul. Kard. B. Kominka 1;
12) maksymalna wysokość poziomu parteru od 

poziomu terenu od strony dróg 2KDL i 3KDL 1,5 m dla 
budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków 
niepodpiwniczonych;

13) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku wskazanej na rysunku planu jako ele-
wacja do specjalnego opracowania;

14) wyznaczenie miejsc postojowych na terenie 3U/
MW lub 3KS/ZP, przyjmując wskaźnik minimalnie 1 miejsce 
postojowe na 1 mieszkanie i minimalnie 2 miejsca na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług;

15) wyznaczenie przejazdów na teren 3KS/ZP 
oznaczonych na rysunku planu;

16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbioro-
wego i mieszkania towarzyszące oraz usługi oświaty, 
zdrowia, kultu religijnego, turystyki, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 6 dzia-
łek na terenie o:

a) minimalnej szerokości frontu działki 15 m,
b) kącie położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do linii rozgraniczających terenu od 80° do 90°,
7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-

nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-

dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

9) uzupełnianie zabudowy w formie pierzejowej, 
kwartałowej;

10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 3 do 4 z zastrzeżeniem pkt 11;

11) dla części budynku zlokalizowanego w granicy 
z terenem 3U/MW dopuszcza się maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne;

12) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu od strony dróg 3KDL i 5KDL 1,5 m dla 
budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków 
niepodpiwniczonych;

13) maksymalna wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do gzymsu dachowego nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy ul. Kard. 
B. Kominka 10 na terenie 5U/MW, mierzonej od poziomu 
terenu do gzymsu dachowego;
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14) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

15) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

16) wyznaczenie miejsc postojowych przyjmując 
wskaźnik minimalnie 1 miejsce postojowe na 1 miesz-
kanie i minimalnie 2 miejsca na 100 m2 powierzchni 
użytkowej usług, ale nie mniej niż 2 miejsca;

17) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu religijne-
go i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się podział działki nr 82 posesji przy 
ul. Kard. B. Kominka 8 na 2 działki;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

10) dla budynku zabytkowego przy ul. J. Łangow-
skiego 1:

a) zakaz rozbudowy,
b) dopuszcza się adaptację poddasza poprzez nad-

budowę dachu o 0,5 m pod warunkiem nieingerowania 
w istniejący gzyms i elewacje poddasza: boczną od stro-
ny kościoła i frontową oraz pod warunkiem nadbudowy 
całego dachu wg jednego projektu;

11) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku za-
bytkowego przy ul. Kard. B. Kominka 10;

12) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 3 do 4;

13) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu od strony dróg 4KDD i 3KDL 1,5 m dla 
budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków 
niepodpiwniczonych;

14) maksymalna wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do gzymsu dachowego nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy ul. Kard. 
B. Kominka 10, mierzonej od poziomu terenu do gzymsu 
dachowego;

15) w budynku zabytkowym przy ul. J. Łangow-
skiego 9 ochroną obejmuje się jedynie elewację fronto-
wą z możliwością wkomponowania jej w nową zabu-
dowę;

16) ekspozycja fragmentów zabytkowych murów 
miejskich na osi widokowej (zachowanych w budyn-
ku na terenie 1UN) polegająca na dwukondygnacyjnym 

otworzeniu części budynku w sąsiedztwie projektowa-
nego przejazdu lub kształtowaniu elewacji z zastosowa-
niem szkła transparentnego;

17) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

18) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

19) wyznaczenie miejsc postojowych dla nowej za-
budowy i rozbudowy istniejącej, przyjmując wskaźnik mi-
nimum 1 miejsce na 1 mieszkanie i minimalnie 1 miejsce 
na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale nie mniej niż 
1 miejsce;

20) wyznaczenie przejazdu na teren 1UN oznaczo-
nego na rysunku planu;

21) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

7) zakaz lokalizacji budynków;
8) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
9) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-

sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, 
oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

10) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 7 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz lokalizacji budynków;
9) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
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10) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

11) zachowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

12) wyznaczenie szpalerów drzew zgodnie z ry-
sunkiem planu;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 8 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz lokalizacji budynków;
9) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
10) zakaz zabudowy arkad zabytkowego budynku 

Rynek 26 wzdłuż terenu 11Kp;
11) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-

sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

12) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 9 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i mieszkania towarzyszące oraz usługi turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) dopuszcza się podziały w celu wydzielenia dzia-
łek budowlanych dla wskazanej planem zabudowy przy 
ul. Szpitalnej, o której mowa w pkt 11;

7) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) poza liniami określonymi w pkt 7 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

10) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) zakaz lokalizacji reklam i poprawienie estetyki 

elewacji pokazanych na rysunku planu jako elewacje do 
specjalnego opracowania;

11) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 2 do 3,
b) maksymalna wysokość 10 m dla budynku z da-

chem płaskim oraz 12 m dla budynku z dachem stro-
mym,

c) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

d) wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysun-
ku planu;

12) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, 
oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 10 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu 
religijnego i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) zakaz lokalizacji budynków;
9) zakaz nadbudowy;
10) dopuszcza się rozbudowę o wysokości 2 kon-

dygnacji nadziemnych, wyłącznie w miejscu wskaza-
nym na rysunku planu liniami zabudowy;

11) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 11 U/MW, przeznaczonym na usługi oraz zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu 
religijnego i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń 

podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w do-
wolnych proporcjach;



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5201 -     poz. 2061

4) zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 
usługowej na mieszkaniową;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

6) wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

8) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz rozbudowy,
b) dopuszcza się nadbudowę o 1 kondygnację nad-

ziemną budynku przy ul. Szpitalnej 9,
c) dopuszcza się nadbudowę o 2 kondygnacje nad-

ziemne oficyny budynku przy ul. Szpitalnej 9,
d) dopuszcza się nadbudowę o 1 kondygnację nad-

ziemną oficyny budynku przy ul. Szpitalnej 11,
e) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na rysun-

ku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;
9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się jedynie usługi gastronomii, kultury, wysta-
wiennictwa, turystyki, rozrywki, rzemiosła usługowe-
go, handlu detalicznego;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% powierzchni terenu;

3) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

4) zakaz lokalizacji budynków;
5) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku zabyt-

kowego;
6) dopuszcza się rozbiórkę istniejącego budynku 

zabytkowego pod warunkiem odbudowy z wiernym od-
tworzeniem bryły budynku z dachem naczółkowym po-
krytym dachówką karpiówką oraz układem okien podda-
sza w ścianie szczytowej, dopuszczając zastosowanie 
okien połaciowych oraz przeszklenie ścian parteru;

7) ekspozycja zabytkowych murów miejskich po-
legająca na zakazie przesłaniania widoku krzewami i ni-
skimi drzewami;

8) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-
wych;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go oraz usługi oświaty, turystyki i kultu religijnego;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenami 2UO i 2UA w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu liniami zabudowy;

7) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy z zastrzeżeniem lit. b,
b) dopuszcza się nadbudowę budynków przy ul. Ka-

tedralnej 4 i 4a pod warunkiem nadbudowy dachem stro-
mym o maksymalnej wysokości ścianki kolankowej 1 m,

c) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 
wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;

8) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 2 do 3,
b) maksymalna wysokość budynków 10 m,
c) wyznaczenie przejazdu oznaczonego na rysun-

ku planu;
9) wyznaczenie nie mniej niż 20 miejsc postojo-

wych dla istniejącej zabudowy, a dodatkowo dla nowej 
zabudowy oraz nadbudowy i rozbudowy istniejącej, 
przyjmując wskaźnik minimalnie 2 miejsce na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się jedynie usługi gastronomii, kultury, wysta-
wiennictwa, turystyki, rozrywki, administracji;

2) przeznaczenia uzupełniające – usługi handlu 
detalicznego, biurowe, obsługi ludności lub przedsię-
biorstw, mieszkania towarzyszące, parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się zabudowę, w miejscu dawnej 
zabudowy wyznaczonym liniami zabudowy, pod wa-
runkiem wyłonienia projektu w drodze konkursu urba-
nistyczno - architektonicznego zorganizowanego wg 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych prze-
pisów odrębnych, obejmującego tereny 3U, 5KDx oraz 
fragment terenu 3KDD w miejscu dawnej Bramy Od-
rzańskiej;

7) w przypadku zabudowy w granicy terenu 3KDD 
lokalizacja ciągu pieszego lub pieszo - rowerowego w pod-
cieniu wzdłuż terenu 3KDD;

8) dopuszcza się adaptację zabytkowej baszty mu-
rów miejskich na cele usługowe;

9) ekspozycja zabytkowych murów miejskich po-
legająca na zakazie przesłaniania widoku krzewami i ni-
skimi drzewami;

10) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
wzdłuż granicy z terenami 4U i 5KDx;

11) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-
go zgodnie z rysunkiem planu;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:
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1) w ramach przeznaczenia podstawowego:
a) dopuszcza się również zabudowę zamieszkania 

zbiorowego oraz usługi kultu religijnego i turystyki,
b) dopuszcza się funkcję mieszkaniową w budyn-

kach przy ul. Katedralnej 8 i 10;
2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-

warzyszące oraz parkingi;
3) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów budowlanych przeznaczonych na usługi:
a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 

okolicznościowymi,
b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
4) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-

gicznie czynnej;
5) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu;
6) poza liniami określonymi w pkt 5 obowiązują 

historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

7) zakaz lokalizacji budynków;
8) zakaz rozbudowy i nadbudowy z zastrzeżeniem 

pkt 9;
9) dopuszcza się nieznaczne podwyższenie dachu 

budynku przy ul. Katedralnej 10, w celu uzyskania wy-
sokości lokali zgodnych z przepisami, pod warunkiem 
zastosowania dachu stromego (także imitującego dach 
mansardowy) od strony elewacji północnej, zachodniej 
i południowej;

10) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania 
przez ujednolicenie dachu piątej kondygnacji nadziemnej;

11) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 U, przeznaczonym na usługi oraz usługi turysty-
ki, obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni terenu;

3) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

4) zakaz lokalizacji budynków;
5) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku zabyt-

kowego;
6) wyznaczenie nie mniej niż 4 miejsca postojowe;
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbioro-
wego oraz usługi oświaty, zdrowia, kultu religijnego, 
turystyki, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) dla istniejącego obiektu dysharmonizującego:
a) zakaz rozbudowy i nadbudowy,
b) obniżenie budynku do 4 kondygnacji nadziemnych,
c) poprawienie estetyki elewacji;
6) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 3 do 4,
b) maksymalna wysokość budynków 13 m;
7) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  

z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;
8) wyznaczenie miejsc postojowych dla nowej 

zabudowy, przyjmując wskaźnik minimalnie 2 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale 
nie mniej niż 2 miejsca;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 7 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego nie do-
puszcza się usług administracji;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania towa-
rzyszące, usługi turystyki i administracji oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-

sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;
7) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 3 do 4,
b) maksymalna wysokość budynków mierzona od 

poziomu terenu chodnika na granicy planu nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy pl. Koper-
nika 15,

c) maksymalna wysokość poziomu parteru od pozio-
mu terenu od strony pl. M. Kopernika poza granicami pla-
nu, 1,5 m dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla 
budynków niepodpiwniczonych;

8) z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w bu-
dynkach dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów pod ciągiem pieszym na te-
renie 8Kp przy granicy z terenem 5ZP;

9) obsługa komunikacyjna wewnętrznym ciągiem 
pieszo - jezdnym od terenu 5KDL przez teren 5ZP;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 8 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go oraz usługi kultu religijnego i turystyki;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;
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3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

5) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

6) zakaz nadbudowy istniejącego budynku zabyt-
kowego;

7) dopuszcza się rozbudowę istniejącego budynku 
zabytkowego wyłącznie w miejscu wskazanym na ry-
sunku planu liniami zabudowy, pod warunkiem:

a) adaptacji dachu jako tarasu będącego poszerze-
niem ciągu pieszego 8Kp,

b) rozbiórki budynku na terenie 2UN przy grani-
cy z terenem 8Kp, oznaczonego na rysunku planu jako 
obiekt do likwidacji;

8) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-
nie z rysunkiem planu;

9) obsługa komunikacyjna wewnętrznym ciągiem 
pieszo - jezdnym od terenu 5KDL przez teren 5ZP;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 9 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi oświaty oraz turystyki;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy z zastrzeżeniem lit.b,
b) dla budynku zabytkowego przy pl. Wolności 7 - 8 

dopuszcza się adaptację poddasza jedynie przez zmianę 
kąta nachylenia połaci dachowych z zachowaniem gzymsu 
dachowego, z doświetleniem poprzez okna połaciowe lub 
świetliki;

7) dla nowej zabudowy przy ul. S. Sempołowskiej:
a) lokalizacja budynków o 3 kondygnacjach nad-

ziemnych,
b) maksymalna wysokość budynków mierzona od 

poziomu terenu chodnika na terenie 20KDx nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy ul. S. Sem-
połowskiej 1,

c) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu od strony terenu 20KDx 1,5 m dla bu-
dynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków 
niepodpiwniczonych,

d) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenami 7UK i 4U/KS,

8) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

9) wyznaczenie nie mniej niż 30 miejsc postojo-
wych na działkach 115/16 i 115/5;

10) zachowanie istniejącego parkingu pod budyn-
kiem Mały Rynek 2 na działce 115/1;

11) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-
go łączącego tereny 20KDx i 21KDx, zgodnie z rysun-
kiem planu;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 10 U, przeznaczonym na usługi oraz usługi tury-
styki, obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

2) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) poza liniami określonymi w pkt 3 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

5) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;
6) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  

z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;
7) wyznaczenie ciągu pieszo - jezdnego zgodnie z ry-

sunkiem planu;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 11 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują na-
stępujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego:
a) dopuszcza się również usługi kultu religijnego 

oraz usługi turystyki,
b) dopuszcza się funkcję mieszkaniową w budyn-

kach przy ul. Minorytów 1 i 2 z jednoczesnym zakazem 
zmiany sposobu użytkowania z funkcji usługowej na 
mieszkaniową;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące oraz parkingi;

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) dopuszcza się rozbudowę budynku przy ul. Mi-

norytów 1 pod warunkiem zastosowania dachu man-
sardowego będącego przedłużeniem dachu istniejącego 
budynku i pokryciu taką samą dachówką;

d) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

7) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie od 2 do 3 kon-

dygnacji nadziemnych i maksymalnej wysokości 12 m 
z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się 4 kondygnacje nadziemne i maksy-
malną wysokość 15 m budynku na dz. 109/1 przy ul. Mi-
norytów 4;
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8) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 12 U, przeznaczonym na usługi, obowiązują na-
stępujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się jedynie usługi gastronomii, kultury, wysta-
wiennictwa, rozrywki;

2) przeznaczenia uzupełniające – usługi handlu de-
talicznego, sportu i rekreacji;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

7) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę w miejscach wskaza-

nych na rysunku planu liniami zabudowy;
8) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o 1 kondygnacji nadziem-

nej i maksymalnej wysokości do 4,20 m,
b) ukształtowanie elewacji odznaczające się wyso-

kim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicz-
nych poprzez wyeksponowanie istniejącego budynku 
zabytkowego „Grabówki”, dobudowanie pergoli oraz 
wtopienie ścian zewnętrznych w otoczenie, przez zasto-
sowanie ścian szklanych ze szkła maksymalnie transpa-
rentnego, a dla ścian pełnych maksymalnie odbijającego 
otaczającą zieleń;

9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

10) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-
wych;

11) wyznaczenie ciągów pieszych zgodnie z ry-
sunkiem planu;

12) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność na zasadach określonych 

przez władającego terenem,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-

mi 2ZP, 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 6ZP, 7ZP, 9ZP oraz 6KDD na 
odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 UA, przeznaczonym na usługi administracji, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę zamieszkania zbiorowego oraz 
usługi oświaty, nauki, kształcenia, kultury i kultu religijne-

go, turystyki, wystawiennictwa, zdrowia i opieki zdro-
wotnej, opieki społecznej;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego, gastronomii, 
rozrywki, biurowe, obsługi ludności lub przedsiębiorstw 
oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku ozna-
czonego na rysunku planu jako obiekt zabytkowy;

7) przebudowa istniejącego muru i wież strażni-
czych na klinkierowe nawiązujące do obiektu zabytko-
wego;

8) dla obiektów dysharmonizujących oznaczonych 
na rysunku planu oraz nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokość nieprzekraczająca wy-
sokości muru ogrodzeniowego,

b) elewacje z czerwonej cegły klinkierowej nawią-
zujące do obiektu zabytkowego,

c) dla budynku w granicy terenu 4KDL zmiana ele-
wacji na klinkierową i wkomponowanie w mur ogro-
dzenia;

9) obsługa komunikacyjna od terenu 4KDL;
10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 6, pkt 11.

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 UA, przeznaczonym na usługi administracji, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbioro-
wego oraz usługi oświaty, nauki, kształcenia, kultury 
i kultu religijnego, wystawiennictwa, turystyki, opieki 
społecznej;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania towa-
rzyszące, usługi handlu detalicznego, turystyki, gastro-
nomii, rozrywki, biurowe, opieki zdrowotnej, rzemiosła 
usługowego, obsługi ludności lub przedsiębiorstw oraz 
parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenami 2UO i 2U w miejscach wskazanych na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

7) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy,
c) likwidacja trzeciej kondygnacji nadziemnej, obiek-

tu dysharmonizującego oznaczonego na rysunku planu lub 
umieszczenie jej w poddaszu dachu stromego,

d) krycie dachów stromych dachówką karpiówką;
8) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 1 do 3,



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5205 -     poz. 2061

b) w przypadku lokalizacji budynku jednokondyg-
nacyjnego ukształtowanie elewacji od strony terenów 
3KDx i 4KDx jako muru ogrodzeniowego, odznaczające 
się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań archi-
tektonicznych,

c) poziom okapów, gzymsów dachowych lub attyk 
nie może przekraczać poziomu okapów i gzymsów da-
chowych istniejących budynków zabytkowych,

d) dachy strome o kącie nachylenia nawiązujące do 
sąsiednich budynków zabytkowych,

e) krycie dachów dachówką karpiówką;
9) zachowanie dominanty (zabytkowego komina) 

oznaczonej na rysunku planu;
10) wyznaczenie nie mniej niż 15 miejsc postojo-

wych;
11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 UA, przeznaczonym na usługi administracji, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenia uzupełniające – usługi handlu de-
talicznego, gastronomii;

2) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

3) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

4) zakaz nadbudowy oraz zabudowy podcieni dla 
budynku istniejącego;

5) ekspozycja dominanty na osi widokowej (wieży 
ratuszowej), polegająca na iluminacji;

6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również usługi gastronomii, wystawiennictwa, 
kształcenia, obsługi ludności lub przedsiębiorstw;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania towa-
rzyszące, usługi handlu detalicznego, rozrywki, biurowe;

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

4) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

5) zakaz lokalizacji budynków;
6) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego bu-

dynku zabytkowego;
7) wyznaczenie ogólnodostępnych ciągów pie-

szych zgodnie z rysunkiem planu;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 6, pkt 11.

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

2) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

3) zakaz lokalizacji budynków;
4) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
5) ekspozycja akcentu architektonicznego na osi 

widokowej (sygnaturki kościoła), polegająca na ilumi-
nacji;

6) zakaz lokalizacji zieleni średniej i wysokiej przed 
budynkiem kościoła;

7) zakaz lokalizacji obiektów przesłaniających eks-
pozycję elewacji frontowej;

8) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu pieszego 
łączącego tereny 7MW/U i 4KDD, zgodnie z rysunkiem 
planu;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu de-
talicznego;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i 

przejść dla pieszych;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

5% powierzchni terenu;
4) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 

pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;
5) zakaz lokalizacji budynków;
6) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
7) ekspozycja dominant na osiach widokowych, 

polegająca na iluminacji;
8) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 3;
9) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojowych;
10) wyznaczenie szpalerów drzew zgodnie z ry-

sunkiem planu;
11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go oraz usługi opieki społecznej, zdrowia i opieki zdro-
wotnej, oświaty, nauki, kształcenia;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się rozbu-
dowę i nadbudowę wyłącznie w miejscu wskazanym na 
rysunku planu liniami zabudowy;

7) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 1 do 3,
b) w przypadku lokalizacji budynku jednokondygna-

cyjnego ukształtowanie elewacji od strony terenu 6KDx 
jako muru klasztornego, odznaczające się wysokim pozio-
mem estetycznym rozwiązań architektonicznych,

c) w przypadku lokalizacji budynku trzykondygna-
cyjnego umieszczenie trzeciej kondygnacji w poddaszu 
dachu stromego,
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d) maksymalna wysokość 10 m,
e) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu od strony terenu 6KDx 1,5 m dla budyn-
ków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków nie-
podpiwniczonych;

8) ekspozycja akcentu architektonicznego na osi wi-
dokowej (sygnaturki kaplicy), polegająca na iluminacji;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 UK, przeznaczonym na usługi kultury, obowią-
zują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi wystawiennictwa;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego, gastronomii;

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych,
b) maksymalna wysokość budynków 10 m,
c) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 

z terenami 3UO i 1ZC;
7) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 

z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

2) na terenie obowiązują historyczne linie zabudowy 
pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej;

3) zakaz lokalizacji budynków;
4) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 

z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

5) ekspozycja dominanty na osiach widokowych, 
polegająca na iluminacji;

6) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
7) zakaz lokalizacji zieleni średniej i wysokiej przed 

budynkiem kościoła;
8) zakaz lokalizacji obiektów przesłaniających eks-

pozycję elewacji frontowej;
9) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-

wych;
10) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-

go zgodnie z rysunkiem planu;
11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 11.

57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 7 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-

go oraz usługi opieki społecznej, zdrowia i opieki zdro-
wotnej, oświaty, nauki, kształcenia;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
40% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenami 9U, 4U/KS i 2UN, w miejscach wskazanych 
na rysunku planu liniami zabudowy;

7) dopuszcza się zabudowę między budynkami 
Mały Rynek 2 i 5 pod warunkiem:

a) lokalizacji budynków od 2 do 4 kondygnacji nad-
ziemnych,

b) maksymalnej wysokości budynków nie przekra-
czającej wysokości budynku Mały Rynek 2;

8) dopuszcza się zabudowę między liniami zabudo-
wy od strony ul. S. Sempołowskiej pod warunkiem:

a) ukształtowania elewacji muru ogrodzeniowego 
w granicy terenu 20KDx, odznaczające się wysokim po-
ziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych,

b) ukształtowanie jednolitej elewacji tylnej, wpi-
sujące się w otaczającą zabudowę oraz odznaczające 
się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań archi-
tektonicznych;

9) dopuszcza się lokalizację garażu wielostano-
wiskowego nadziemnego w miejscu, o którym mowa 
w pkt 8 pod warunkiem rytmicznego wkomponowania 
jednakowych bram wjazdowych w mur, o którym mowa 
w pkt 8 lit.a;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 8 UK, przeznaczonym na usługi kultury i kultu 
religijnego, obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu de-
talicznego oraz parkingi;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu;
4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu;
5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 

historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się zabudowę między liniami zabudo-
wy pod warunkiem:

a) lokalizacji budynków o 1 kondygnacji nadziemnej,
b) maksymalnej wysokości budynków nie przekra-

czającej wysokości muru klasztornego;
c) ukształtowania elewacji muru ogrodzeniowe-

go w granicy terenu 5KDD i 24KDx, odznaczające się 
wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architek-
tonicznych,
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d) ukształtowanie jednolitej elewacji tylnej, wpisu-
jące się w zabytkową zabudowę klasztoru oraz odzna-
czające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań 
architektonicznych;

7) dopuszcza się lokalizację garażu wielostano-
wiskowego nadziemnego w miejscu, o którym mowa 
w pkt 6 pod warunkiem rytmicznego wkomponowania 
jednakowych bram wjazdowych w elewację, o której 
mowa w pkt 6 lit. d;

8) ekspozycja dominanty polegająca na iluminacji;
9) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia wskazanego na rysunku planu, zgodnie z § 6 pkt 2;
10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 9 UK, przeznaczonym na usługi kultury, obowią-
zują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi nauki, kształcenia, wysta-
wiennictwa, rozrywki;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego, gastronomii, 
turystyki oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy  
z terenami położonymi na południe od granicy planu w miej-
scach wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 3 do 4;

8) maksymalna wysokość budynków 16 m;
9) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-

wych;
10) wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu piesze-

go zgodnie z rysunkiem planu;
11) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia wskazanego na rysunku planu, zgodnie z § 6 pkt 2;
12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 11.

60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 UN, przeznaczonym na usługi nauki, obowiązu-
ją następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go oraz usługi oświaty, kształcenia, kultury, turystyki, 
wystawiennictwa, zdrowia i opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej, administracji, biurowe, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania towa-
rzyszące, usługi handlu detalicznego, gastronomii, rozryw-
ki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

7) dla zabytkowej kapliczki zlokalizowanej na gra-
nicy terenu 3KDL dopuszcza się przeniesienie;

8) dopuszcza się nadbudowę istniejących budyn-
ków do wysokości 4 kondygnacji pod warunkiem za-
chowania wysokości dwukondygnacyjnego budynku  
w granicy terenów 2UK i 5U/MW;

9) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 3 do 4;

10) maksymalna wysokość poziomu parteru od 
poziomu terenu od strony drogi 3KDL 1,5 m dla budyn-
ków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków nie-
podpiwniczonych;

11) maksymalna wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do gzymsu dachowego nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy ul. Kard.  
B. Kominka 10 na terenie 5U/MW, mierzonej od poziomu 
terenu do gzymsu dachowego;

12) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

13) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

14) wyznaczenie nie mniej niż 20 miejsc postojo-
wych dla istniejącej zabudowy, a dodatkowo dla nowej 
zabudowy oraz nadbudowy i rozbudowy istniejącej, 
przyjmując wskaźnik minimalnie 2 miejsca na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług;

15) obsługa komunikacyjna od terenu 3KDL lub 
4KDD przez teren 5U/MW przejazdami oznaczonymi na 
rysunku planu;

16) wyznaczenie przejazdu na teren 4KS/ZP, ozna-
czonego na rysunku planu;

17) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 UN, przeznaczonym na usługi nauki, obowiązu-
ją następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi oświaty, kształcenia, kultu-
ry, wystawiennictwa;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi handlu detalicznego, gastronomii, 
rozrywki, turystyki, administracji, sportu i rekreacji oraz 
parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenem 7UK w miejscach wskazanych na rysunku 
planu liniami zabudowy;

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

8) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
9) dla nowej zabudowy od strony Małego Rynku:
a) lokalizacja budynków do 2 kondygnacji nad-

ziemnych,
b) maksymalna wysokość 8 m,
c) dach płaski, „zielony” z zagospodarowaniem na 

taras widokowy z zielenią urządzoną,
d) w przypadku lokalizacji budynku lub muru w linii za-

budowy na granicy z terenem 7UK, kształtowanie elewacji 
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nawiązując wyglądem i materiałem do dawnych murów 
miejskich przebiegających niegdyś w tym rejonie,

e) wyznaczenie nie mniej niż 10 miejsc postojo-
wych;

10) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-
wych;

11) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz 
wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

12) wyznaczenie ciągów pieszych zgodnie z ry-
sunkiem planu;

13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-
torskiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, 
pkt 8, pkt 11.

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 UO, przeznaczonym na usługi oświaty, obowią-
zują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi nauki, zdrowia, opieki spo-
łecznej, administracji, kultury, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenia uzupełniające – zabudowa za-
mieszkania zbiorowego, mieszkania towarzyszące, 
usługi kształcenia, turystyki, wystawiennictwa, opieki 
zdrowotnej oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni terenu;

4) przeznaczenie minimum 50% powierzchni bio-
logicznie czynnej na zieleń urządzoną i urządzenia sportu 
i rekreacji;

5) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 2 do 5;

8) maksymalna wysokość budynków 17 m;
9) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-

ziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

10) wyznaczenie nie mniej niż 10 miejsc postojo-
wych dla istniejącej zabudowy, a dla nowej zabudowy 
oraz rozbudowy i nadbudowy istniejącej, przyjmując 
wskaźnik minimalnie 2 miejsca na 100 m2 powierzchni 
użytkowej usług;

11) wyznaczenie szpalerów drzew zgodnie z ry-
sunkiem planu;

12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 UO, przeznaczonym na usługi oświaty, obowią-
zują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi nauki, kształcenia, opieki 
społecznej, administracji, kultury, turystyki;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi sportu i rekreacji, wystawiennictwa, 
opieki zdrowotnej oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% powierzchni terenu;

4) przeznaczenie minimum 50% powierzchni bio-
logicznie czynnej na zieleń urządzoną i urządzenia sportu 
i rekreacji;

5) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) poza liniami określonymi w pkt 5 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

7) zakaz lokalizacji budynków;
8) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
9) dopuszcza się podniesienie kalenicy do 1 m i zmia-

nę geometrii dachu sali gimnastycznej;
10) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-

cy z terenami 2UA i 2U;
11) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na 

rysunku planu jako elewacje do specjalnego opracowa-
nia oraz dostosowanie otworów okiennych w nawiąza-
niu do elewacji północno - wschodniej;

12) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku w granicy z terenem 2UA, wskazanej 
na rysunku planu jako elewacja do specjalnego opraco-
wania;

13) wyznaczenie nie mniej niż 5 miejsc postojo-
wych dla istniejącej zabudowy;

14) wyznaczenie szpaleru drzew zgodnie z rysun-
kiem planu;

15) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowa-
nia wskazanego na rysunku planu, zgodnie z § 6 pkt 2;

16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 UO, przeznaczonym na usługi oświaty, obowią-
zują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również usługi nauki, kształcenia, opieki 
społecznej, kultury, wystawiennictwa;

2) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące, usługi sportu i rekreacji, turystyki, admi-
nistracji, handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, 
opieki zdrowotnej oraz parkingi;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy budynków oznaczonych na rysunku planu jako 
obiekty do likwidacji z wyjątkiem budynku zabytkowego;

7) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy,
b) dopuszcza się rozbudowę wyłącznie w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy;
8) poprawienie estetyki elewacji obiektu dyshar-

monizującego pokazanego na rysunku planu;
9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 

na terenie z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń 
w budynkach;

10) zakaz lokalizacji oraz likwidacja istniejących 
ogrodzeń pełnych przesłaniających ekspozycję budyn-
ków zabytkowych, z wyjątkiem obiektów związanych 
z rewaloryzacją dawnych murów miejskich;

11) dopuszcza się wyburzenie zabytkowego bu-
dynku, oznaczonego na rysunku planu zarówno jako 
obiekt zabytkowy oraz jako obiekt do likwidacji, dla 
odsłonięcia i wyeksponowania wieży Zamku Górnego 
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oraz widoku na budynek obecnego Technikum Mecha-
nicznego nr 22a;

12) obsługa komunikacyjna od terenu 15KDx;
13) wyznaczenie ciągu pieszego oznaczonego na 

rysunku planu, spełniającego wymagania dotyczące dróg 
pożarowych jako dojazdu do kościoła na terenie 6UK;

14) dopuszcza się przeniesienie zabytkowej ka-
pliczki zlokalizowanej na granicy terenu 15KDx;

15) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 U/KS, przeznaczonym na usługi oraz parkingi, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowe-
go oraz usługi turystyki, sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy budynków oznaczonych na rysunku planu jako 
obiekty do likwidacji;

7) dla budynku zabytkowego oznaczonego na ry-
sunku planu:

a) dopuszcza się jedynie nadbudowę i zmianę geome-
trii dachu w celu adaptacji poddasza dachu stromego,

b) doświetlenie poddasza przez okna połaciowe,
c) zakaz zmiany elewacji frontowej piętra, podda-

sza i gzymsu dachu,
d) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na 

rysunku planu jako elewacje do specjalnego opracowa-
nia;

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych:

a) od 3 do 5 od północnej granicy planu oraz od 
strony terenów 2ZP, 1U/MW i 2Kp,

b) od 2 do 3 od strony terenu 2KDD;
9) maksymalna wysokość budynków:
a) 17 m od północnej granicy planu oraz od strony 

terenów 2ZP, 1U/MW i 2Kp,
b) 10 m od strony terenu 2KDD;
10) maksymalna wysokość poziomu parteru od 

poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

11) wyznaczenie nie mniej niż 100 miejsc postojo-
wych przyjmując wskaźnik minimalnie 2 miejsca na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług;

12) usytuowanie akcentu architektonicznego 
zgodnie z rysunkiem planu;

13) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku w granicy z terenem 1U/MW, wska-
zanej na rysunku planu jako elewacje do specjalnego 
opracowania;

14) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

66. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 U/KS, przeznaczonym na usługi, usługi turysty-
ki oraz parkingi, obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-
cza się również zabudowę zamieszkania zbiorowego;

2) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
15% powierzchni terenu;

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) poza liniami określonymi w pkt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

6) zakaz odbudowy, w ich dotychczasowej formie, 
wyburzonych obiektów oznaczonych na rysunku planu 
jako obiekty do likwidacji;

7) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachu dla 
budynku zabytkowego oznaczonego na rysunku planu, 
przy ul. Książąt Opolskich 27;

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 2 do 7;

9) maksymalna wysokość budynków 25 m;
10) maksymalna wysokość poziomu parteru od 

poziomu terenu 1,5 m dla budynków podpiwniczonych 
oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych;

11) obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD;
12) wyznaczenie miejsc postojowych dla istnieją-

cej i nowej zabudowy, przyjmując wskaźnik minimalnie 
2 miejsca na 120 m2 powierzchni użytkowej usług;

13) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

14) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 U/KS, przeznaczonym na usługi oraz parkingi, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się również zabudowę zamieszkania zbioro-
wego oraz usługi oświaty, kultury, zdrowia, turystyki, 
sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania to-
warzyszące;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu;

4) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 2 dzia-
łek na terenie o:

a) minimalnej powierzchni działki 10 arów,
b) kącie położenia granic wydzielanych działek w 

stosunku do linii rozgraniczających drogi 4KDL i 1KDD 
od 80° do 90°;

5) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-
ziemnych od 2 do 3;

7) maksymalna wysokość budynków 13 m;
8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budyn-

ku istniejącego wykraczającego poza obowiązującą linię 
zabudowy, którą to linię należy uwzględnić przy odbu-
dowie lub wymianie zabudowy;

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;
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10) w przypadku przeznaczenia terenu na usługi, 
wyznaczenie nie mniej niż 50 miejsc postojowych na 
terenie, przyjmując minimalny wskaźnik 2 miejsca na 
100 m2 powierzchni użytkowej usług;

11) ustalenia pkt 10 nie dotyczą usług admini-
stracji aresztu śledczego na terenach 1UA i 3U/KS, dla 
których wymaga się organizacji parkingów, przyjmując 
minimalny wskaźnik 10 miejsc parkingowych na 20 sta-
nowisk pracy;

12) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku wskazanej na rysunku planu jako ele-
wacje do specjalnego opracowania;

13) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów  
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

14) obsługa komunikacyjna od terenu 4KDL lub 
1KDD z zastrzeżeniem pkt 15;

15) dopuszcza się obsługę komunikacyjną od drogi 
poza granicami planu (ul. Nysy Łużyckiej) jedynie na za-
sadzie wjazdu do parkingu wielopoziomowego;

16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 U/KS, przeznaczonym na usługi, usługi turysty-
ki oraz parkingi, obowiązują następujące ustalenia:

1) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

2) wyznaczenie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) poza liniami określonymi w pkt 2 obowiązują 
historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami 
zabudowy zabytkowej;

4) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiek-
ty do likwidacji;

5) dla istniejącej zabudowy:
a) zakaz nadbudowy dla budynku zabytkowego 

przy ul. S. Sempołowskiej 3,
b) dla budynku zabytkowego przy ul. S. Sempo-

łowskiej 1 dopuszcza się adaptację poddasza jedynie 
przez zmianę kąta nachylenia połaci dachowych, z za-
chowaniem gzymsu dachowego od frontu;

6) dla nowej zabudowy:
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji nad-

ziemnych od 3 do 4,
b) maksymalna wysokość budynków mierzona od 

poziomu terenu chodnika na terenie 20KDx nie może prze-
kraczać wysokości zabytkowego budynku przy ul. S. Sem-
połowskiej 1,

c) maksymalna wysokość poziomu parteru od po-
ziomu terenu od strony terenu 20KDx 1,5 m dla bu-
dynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków 
niepodpiwniczonych,

d) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy 
z terenami 7UK i 9U;

7) wyznaczenie nie mniej niż 50 miejsc postojo-
wych;

8) poprawienie estetyki elewacji pokazanych na ry-
sunku planu jako elewacje do specjalnego opracowania;

9) dopuszcza się umieszczanie reklam na bocznej 
ścianie budynku przy ul. S. Sempołowskiej 3, wska-
zanej na rysunku planu jako elewacje do specjalnego 
opracowania;

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 
z wyjątkiem wyodrębnionych pomieszczeń w budyn-
kach;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 KS, przeznaczonym na komunikację – parking 
naziemny, obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie minimalnie 30% terenu na zieleń 
urządzoną;

2) w linii dawnych murów miejskich dopuszcza się 
lokalizację obiektów związanych z rewaloryzacją tych 
murów;

3) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych;

4) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

5) ekspozycja zabytkowych fragmentów murów 
miejskich na terenie 7UK polegająca na zakazie przesła-
niania obiektami małej architektury, krzewami i niskimi 
drzewami widoku na osi widokowej;

6) przebudowa istniejącego muru od strony terenu 
19KDx, na ogrodzenie ażurowe nawiązujące do zacho-
wanego zabytkowego ogrodzenia, w celu ekspozycji  
o której mowa w pkt 5;

7) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 KS/ZP, przeznaczonym na komunikację 
– parking z zielenią urządzoną, obowiązują następujące 
ustalenia:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
50% powierzchni terenu;

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyjątkiem podziemnego ga-
rażu wielostanowiskowego;

3) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

4) zapewnienie dojazdu do terenu 1E oraz możli-
wości zawracania użytkownikom ciągu pieszo - jezdne-
go 2KDx;

5) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 2 miejsc 
gromadzenia odpadów obsługujących tereny 1KS/ZP, 
1MW, 2MW/U, 3MW/U;

6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 KS/ZP, przeznaczonym na komunikację – parking  
z zielenią urządzoną, obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
50% powierzchni terenu;

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyjątkiem podziemnego ga-
rażu wielostanowiskowego;

3) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 3 dzia-
łek na terenie;

4) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy budynku oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

5) wyznaczenie maksymalnie 3 miejsc gromadze-
nia odpadów obsługujących tereny 2KS/ZP, 4MW/U 
oraz budynki przy ul. H. Sienkiewicza 35 i 37 na terenie 
5MW/U;
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6) wyznaczenie nie mniej niż 100 miejsc postojo-
wych;

7) obsługa komunikacyjna od terenów 2KDL i 4KDL 
poprzez projektowane przejazdy przez teren 4MW/U, 
oznaczone na rysunku planu oraz drogą wewnętrzną 
1KDW;

8) nakaz połączenia terenu 1KDW i przejazdów 
pokazanych na rysunku planu wewnętrznym ciągiem 
pieszo - jezdnym;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 KS/ZP, przeznaczonym na komunikację 
– parking z zielenią urządzoną, obowiązują następujące 
ustalenia:

1) dopuszcza się przeznaczenie budynku zabyt-
kowego na usługi nauki, kształcenia, turystyki, kultu-
ry, wystawiennictwa, rozrywki, gastronomii, biurowe, 
opieki społecznej;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
40% powierzchni terenu;

3) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyjątkiem wielopoziomowe-
go garażu wielostanowiskowego o maksymalnie jednej 
kondygnacji nadziemnej;

4) dopuszcza się sytuowanie w granicy działki ga-
rażu, o którym mowa w pkt 3, z zachowaniem przepi-
sów odrębnych;

5) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

6) obsługa komunikacyjna od terenu 3KDL poprzez 
projektowane przejazdy przez teren 3U/MW, oznaczone 
na rysunku planu oraz drogą wewnętrzną 2KDW;

7) dopuszcza się wyburzenie obiektu zabytkowe-
go w przypadku realizacji wielopoziomowego garażu 
wielostanowiskowego;

8) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 3 miejsc 
gromadzenia odpadów obsługujących tereny 3KS/ZP, 3U/
MW, 5MW/U;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 3, pkt 6, pkt 11.

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4 KS/ZP, przeznaczonym na komunikację 
– parking z zielenią urządzoną, obowiązują następujące 
ustalenia:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
40% powierzchni terenu;

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyjątkiem wielopoziomowe-
go garażu wielostanowiskowego o maksymalnie jednej 
kondygnacji nadziemnej;

3) dopuszcza się sytuowanie w granicy działki ga-
rażu, o którym mowa w pkt 2, z zachowaniem przepi-
sów odrębnych;

4) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako 
obiekty do likwidacji;

5) obsługa komunikacyjna od terenu 3KDL poprzez 
projektowany przejazd przez teren 1UN, oznaczony na 
rysunku planu oraz drogą wewnętrzną 3KDW;

6) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 2 miejsc 
gromadzenia odpadów obsługujących tereny 4KS/ZP, 
2UK, 6MW/U, 7MW/U, 5U;

7) w przypadku lokalizacji zabudowy, miejsca o któ-
rych mowa w pkt 7 powinny być wbudowane w budynki;

8) wyznaczenie ogólnodostępnych ciągów pieszych 
zgodnie z rysunkiem planu;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe, ciągi pieszo - jezdne;

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych;

3) wyznaczenie przejścia oznaczonego na rysunku, 
spełniającego wymagania dotyczące dróg pożarowych 
oraz pełniącego funkcję dojazdu do terenu przy ul. Nysy 
Łużyckiej, na północ od granicy planu;

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
3) wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego zgod-

nie z rysunkiem planu;
4) zakaz lokalizacji budynków;
5) lokalizacja obiektów małej architektury;
6) wyznaczenie szpaleru drzew zgodnie z rysun-

kiem planu;
7) lokalizacja miejsc widokowych;
8) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachetnych,
e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-

mi 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 6ZP, 7ZP, 12U, 9ZP oraz 6KDD 
na odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

9) ekspozycja terenu 1WS z ciągu pieszo - rowero-
wego polegająca na zakazie przesłaniania widoku mura-
mi oraz grupami krzewów i niskich drzew;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze;
2) wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) wyznaczenie szpaleru drzew zgodnie z rysun-

kiem planu;
5) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5212 -     poz. 2061

e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-
mi 2ZP, 4KDx, 2Kpp, 6ZP, 7ZP, 12U, 9ZP oraz 6KDD 
na odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

6) ekspozycja zabytkowych murów miejskich pole-
gająca na zakazie przesłaniania widoku grupą krzewów 
i niskich drzew;

7) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe, ciągi pieszo - jezdne, parkingi;

2) wyznaczenie ciągów pieszych zgodnie z rysun-
kiem planu;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi na terenie 14MW/U;

5) zakaz lokalizacji budynków;
6) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojo-

wych;
7) dopuszcza się lokalizację parkingu podziemnego;
8) lokalizacja obiektów małej architektury;
9) nakaz połączenia wewnętrznym ciągiem pieszo-

jezdnym przejazdów, istniejącego i projektowanego na 
terenie 14MW/U, pokazanych na rysunku planu;

10) ekspozycja fragmentów zabytkowych murów 
miejskich zachowanych w przyziemiu budynku przy  
pl. Św. Sebastiana 5a na terenie 14MW/U polegająca 
na zakazie przesłaniania obiektami małej architektury, 
krzewami i niskimi drzewami;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe; ciągi pieszo - jezdne;

2) dopuszcza się lokalizację naziemnych miejsc po-
stojowych wzdłuż granicy z terenem 7U;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi na terenie 7U i 3UO;

5) zakaz lokalizacji budynków;
6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-

dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

7) lokalizacja obiektów małej architektury;
8) wyznaczenie wewnętrznego ciągu pieszo - jezd-

nego zgodnie z rysunkiem planu, jako dojazdu do tere-
nów 7U i 8U;

9) zapewnienie bezpośredniego, pieszego połącze-
nia z terenem 8Kp;

10) ekspozycja zabytkowych fragmentów zamku 
górnego i murów miejskich na terenie 3UO polegająca na 
zakazie przesłaniania obiektami małej architektury, krze-
wami i niskimi drzewami widoku na osi widokowej;

11) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachetnych,
e) uporządkowanie istniejącej zieleni w celu ekspo-

zycji, o której mowa w pkt 10;
12) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
13) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
3) wymaga się wyznaczenia ciągu pieszego zgod-

nie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

5) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi na terenie 10U/MW;

6) zakaz lokalizacji budynków;
7) lokalizacja obiektów małej architektury;
8) lokalizacja miejsc widokowych;
9) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-

mi 2ZP, 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 7ZP, 9ZP, 12U oraz 6KDD 
na odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

10) ekspozycja terenu 2WS z ciągu pieszego po-
legająca na zakazie przesłaniania widoku murami oraz 
grupami krzewów i niskich drzew;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 7 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
3) wymaga się wyznaczenie ciągu pieszego zgod-

nie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

5) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi na terenach 11U i 12U;

6) zakaz lokalizacji budynków;
7) lokalizacja obiektów małej architektury;
8) lokalizacja miejsc widokowych;
9) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
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d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-
nych,

e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-
mi 2ZP, 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 6ZP, 9ZP, 12U oraz 6KDD 
na odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

10) ekspozycja terenu 3WS z ciągu pieszego po-
legająca na zakazie przesłaniania widoku murami oraz 
grupami krzewów i niskich drzew;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 8 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe oraz zgodnie z pkt 6 usługi kultury, 
gastronomii;

2) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachetnych;
3) dopuszcza się organizację imprez masowych  

w granicach pokrywających się z liniami rozgraniczają-
cymi teren;

4) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i 

przejść dla pieszych;
5) lokalizacja obiektów małej architektury;
6) dopuszcza się adaptację zabytkowych piwnic 

dawnego gmachu rejencji na usługi kultury lub gastro-
nomii;

7) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych związanych z usługami gastrono-
micznymi , o których mowa w pkt 6;

8) wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysun-
kiem planu;

9) ochrona pomników przyrody, oznaczonych na 
rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 10, 
pkt 11.

82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 9 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
3) wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego zgod-

nie z rysunkiem planu;
4) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych obiek-

tów budowlanych;
5) lokalizacja obiektów małej architektury;
6) lokalizacja miejsc widokowych;
7) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,

d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-
nych,

e) zagospodarowanie przestrzeni spójnie z terena-
mi 2ZP, 4KDx, 3ZP, 2Kpp, 6ZP, 7ZP, 12U oraz 6KDD 
na odcinku graniczącym z terenem 9ZP;

8) ekspozycja terenu 4WS z ciągu pieszo - rowero-
wego polegająca na zakazie przesłaniania widoku mura-
mi oraz grupami krzewów i niskich drzew;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 10 ZP, przeznaczonym na zieleń urządzoną, obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ciągi 
pieszo - rowerowe, ciągi pieszo - jezdne, parkingi pod-
ziemne;

2) wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysun-
kiem planu;

3) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy obiektu oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

4) zakaz lokalizacji budynków;
5) lokalizacja obiektów małej architektury;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem przestrzeni 

publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma obiektów małej architektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) zagospodarowanie przestrzeni reprezentacyjne-

go wejścia do budynku filharmonii; 
7) usytuowanie akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu;
8) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia wskazanego na rysunku planu, zgodnie z § 6 pkt 2;
9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 ZC, przeznaczonym na zabytkowy cmentarz, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację lapidarium;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 WS, przeznaczonym na wody powierzchniowe 
śródlądowe, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
2) dopuszcza się przeprowadzenie ciągu pieszego, 

rowerowego lub pieszo - rowerowego na kładce wzdłuż 
granicy z terenem 3KDD;

3) zakaz lokalizacji budynków;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 WS, przeznaczonym na wody powierzchniowe 
śródlądowe, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
2) zakaz lokalizacji budynków;
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3) wyznaczenie ciągu pieszego lub pieszo - rowe-
rowego (kładki) łączącego teren 2Kpp z ul. Piastowską 
pod warunkiem:

a) uwzględnienia ekspozycji „Opolskiej Wenecji”,
b) wyłonienia projektu w drodze konkursu urba-

nistyczno - architektonicznego zorganizowanego wg 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych prze-
pisów odrębnych;

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 WS, przeznaczonym na wody powierzchniowe 
śródlądowe, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
2) lokalizacja przystani wodnej zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 WS, przeznaczonym na wody powierzchniowe 
śródlądowe, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 E, przeznaczonym na infrastrukturę techniczną 
– elektroenergetykę, obowiązują następujące ustalenia:

1) wysokość stacji transformatorowych do 5 m;
2) wymaga się zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 G, przeznaczonym na infrastrukturę techniczną 
– gazownictwo, obowiązują następujące ustalenia:

1) wysokość budynków stacji do 5 m;
2) dla istniejącego budynku stacji redukcyjno - po-

miarowej gazu oznaczonej na rysunku planu jako obiekt 
dysharmonizujący:

a) należy zapewnić dojazd,
b) wymaga się osłonięcia lub zmiany elewacji w celu 

wkomponowania jej w otoczenie;
3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 KDL przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) lokalizacja przystanków autobusowych w for-

mie zatoki;
4) wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej 

ścieżki rowerowej;
5) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-

rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;

6) wyznaczenie szpalerów drzew po obu stronach 
jezdni;

7) zakaz zjazdów bezpośrednich z posesji;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

92. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 KDL przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 20 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej 

ścieżki rowerowej;
4) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-

rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;
5) wyznaczenie co najmniej jednostronnego szpa-

leru drzew;
6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

93. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 KDL przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 15 m;

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
równolegle do jezdni;

3) wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej 
ścieżki rowerowej;

4) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-
rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;

5) wyznaczenie co najmniej jednostronnego szpa-
leru drzew;

6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy budynku oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
do likwidacji;

7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

94. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 KDL przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 15 m;

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
równolegle do jezdni;

3) wyznaczenie szpalerów drzew po obu stronach 
jezdni;

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

95. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 5 KDL przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 15,5 m;

2) dopuszcza się lokalizację przystanków autobu-
sowych wyłącznie w formie zatoki;

3) wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej 
ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu;

4) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-
rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;

5) wyznaczenie szpalerów drzew zgodnie z rysun-
kiem planu;
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6) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
do likwidacji;

7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

96. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1 KDD przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 11,8 m;

2) dopuszcza się organizację tylko jednostronnego 
chodnika, od strony wschodniej;

3) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych od 
strony zachodniej, w przypadku organizacji jednostron-
nego chodnika;

4) wyznaczenie co najmniej jednostronnego szpa-
leru drzew;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

97. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2 KDD przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych za-
pewniając wyznaczenie placu do zawracania;

3) wyznaczenie szpaleru drzew zgodnie z rysun-
kiem planu;

4) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowa-
nia wskazanego na rysunku planu, zgodnie z § 6 pkt 2;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

98. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3 KDD przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 8,6 m;

2) dopuszcza się rezygnację z obustronnego chodni-
ka wzdłuż terenów 1WS, 2WS, 4UK i 3U pod warunkiem 
poprowadzenia ciągu pieszego na terenie 1WS i 3U;

3) wymaga się realizacji co najmniej jednostron-
nych ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

4) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-
rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;

5) dopuszcza się zabudowę między liniami zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu, w formie bramy miejskiej 
pod warunkiem wyłonienia projektu w drodze konkursu 
urbanistyczno - architektonicznego zorganizowanego 
wg ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych 
przepisów odrębnych, obejmującego tereny 3U, 5KDx 
oraz fragment terenu 3KDD w miejscu dawnej Bramy 
Odrzańskiej;

6) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

99. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4 KDD przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę 
dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 7,5 m;

2) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

100. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5 KDD przeznaczonym na drogę publiczną 
– ulicę dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 9 m;

2) wymaga się realizacji co najmniej jednostron-
nych ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

3) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-
rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;

4) wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysun-
kiem planu, łączącego pod mostem tereny 6ZP i 7ZP;

5) ze względu na objęcie fragmentu terenu na od-
cinku łączącym tereny 11Kp i 13Kp obszarem przestrze-
ni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 4Kp, 5Kp, 11 Kp, 

5Kpp oraz 13Kp;
6) dla istniejącego kiosku oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekt dysharmonizujący:
a) wymaga się zmiany kolorystyki elewacji w tona-

cji stonowanej, pastelowej,
b) stosowanie materiałów naturalnych i szlachetnych 

w przypadku: remontu, przebudowy lub odbudowy;
7) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 10, pkt 11.

101. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 6 KDD przeznaczonym na drogę publiczną 
– ulicę dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 10 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej 

ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu;
4) w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowe-

rowej należy zapewnić na niej ruch dwukierunkowy;
5) ze względu na objęcie fragmentu terenu na od-

cinku graniczącym z terenem 9ZP, obszarem przestrzeni 
publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 2ZP, 4KDx, 3ZP, 

2Kpp, 6ZP, 7ZP, 12U, 9ZP;
6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

102. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz podziału na działki;
2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu – 6 m między terenami 1G i 2MW/U 
oraz minimalnie 7,2 m na pozostałej części ciągu;

3) zachowanie historycznego rysunku ulicy Ryba-
ckiej poprzez wtopienie krawężników w nawierzchnię;

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.
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103. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 7 m;

2) zachowanie historycznego rysunku ulicy Ryba-
ckiej poprzez wtopienie krawężników w nawierzchnię;

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

104. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 10 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 

określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

105. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych;
3) wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego;
4) zakaz włączenia do terenu 3KDD;
5) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
6) lokalizacja miejsc widokowych;
7) ekspozycja terenu 1WS z ciągu pieszego po-

legająca na zakazie przesłaniania widoku murami oraz 
grupami krzewów i niskich drzew;

8) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 2ZP, 3ZP, 2Kpp, 

6ZP, 7KP, 12U, 9ZP oraz 6KDD na odcinku graniczącym 
z terenem 9ZP;

9) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 11.

106. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 4,5 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

107. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 6 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 3,5 m;

2) zachowanie przejścia bramowego oznaczonego 
na rysunku planu;

3) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

108. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 7 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 5 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

109. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 8 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 3,6 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

110. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 9 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 11,5 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

111. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 10 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 4,3 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

112. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 11 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,9 m;

2) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

113. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 12 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 7,4 m;

2) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.
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114. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 13 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 9,5 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

115. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 14 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 3,9 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

116. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 15 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 8,7 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego;
4) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

117. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 16 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu – minimalnie 2,8 m;

2) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

118. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 17 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 10,5 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

119. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 18 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 8 m;

2) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

120. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 19 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 8,4 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) dla istniejącej stacji transformatorowej ozna-

czonej na rysunku planu jako obiekt dysharmonizujący:

a) należy zapewnić dojazd,
b) wymaga się osłonięcia lub zmiany elewacji w celu 

wkomponowania jej w otoczenie,
c) wymaga się wprowadzenia zieleni urządzonej z ele-

mentami małej architektury wokół obiektu,
d) zakaz rozbudowy i nadbudowy,
e) dopuszcza się zmianę lokalizacji;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

121. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 20 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

122. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 21 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 5 m;

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych;
3) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

123. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 22 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się dla drogi klasę D, do momentu ob-
jęcia strefą zamieszkania wszystkich dróg na obszarze 
ograniczonym drogami 3KDD, 4KDD, 5KDL i 5KDD; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 8,4 m;

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

124. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 23 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,3 m;

2) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

125. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 24 KDx przeznaczonym na publiczny ciąg 
pieszo - jezdny, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 4,8 m;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.
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126. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 KDW przeznaczonym na drogę wewnętrz-
ną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,2 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
3) dopuszcza się między liniami zabudowy ponad 

drogą, zabudowę łączącą budynki na terenach 4MW/U  
i 5MW/U, pod warunkiem spełnienia warunków doty-
czących dróg pożarowych przez bramę przejazdową;

4) wysokość zabudowy może maksymalnie prze-
kraczać o 3 m wysokość sąsiednich budynków na tere-
nach 4MW/U i 5MW/U;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

127. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2 KDW przeznaczonym na drogę wewnętrz-
ną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,4 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
3) wymaga się między liniami zabudowy ponad 

drogą, zabudowy łączącej budynki na terenach 5MW/U 
i 4U/MW, z bramą przejazdową spełniającą wymagania 
dotyczące dróg pożarowych;

4) wysokość zabudowy może maksymalnie prze-
kraczać o 3 m wysokość sąsiednich budynków na tere-
nach 5MW/U i 4U/MW;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

128. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 KDW przeznaczonym na drogę wewnętrz-
ną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 4,3 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

129. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 Kpp przeznaczonym na pieszy plac pub-
liczny, obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja obiektów małej architektury i zieleni;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

10% terenu;
3) wymaga się ochrony ekspozycji elewacji kościo-

ła Św. Sebastiana na terenie 2UK;
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
5) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

6) ogródki, o których mowa w pkt 5 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi w budynkach przy pl. Św. Sebastiana, 
ul. K. Malczewskiego lub ul. Staromiejskiej na terenach 
12MW/U, 14MW/U i 15MW/U;

7) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych;

8) dla zabytkowego krzyża zlokalizowanego na 
granicy terenu 13KDx dopuszcza się przeniesienie;

9) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

130. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2 Kpp przeznaczonym na pieszy plac pub-
liczny, obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja obiektów małej architektury i zieleni;
2) ekspozycja terenu 2WS polegająca na zakazie 

przesłaniania widoku murami, grupami krzewów i ni-
skich drzew;

3) dopuszcza się przeznaczenie 60% terenu na 
parking dla usług administracji zlokalizowanych w bu-
dynkach przy ul. Szpitalnej 3b, 5, 7;

4) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych do planowanej kładki i ciągu pieszego na te-
renie 6ZP;

5) ogródki, o których mowa w pkt 4 dopuszcza się 
tylko jako związane z usługami gastronomicznymi zloka-
lizowanymi w budynkach przy ul. Szpitalnej na terenach 
9MW/U, 11U/MW, i 12U/MW;

6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 2ZP, 4KDx, 6ZP, 

7ZP, 9ZP, 12U oraz 6KDD na odcinku graniczącym z te-
renem 9ZP;

7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

131. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 Kpp przeznaczonym na pieszy plac pub-
liczny, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
2) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-

runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;
3) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów budowlanych przeznaczonych na usługi:
a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 

okolicznościowymi,
b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
4) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

5) lokalizacja obiektów małej architektury i zieleni;
6) zapewnienie dojazdu od strony terenu 9KDx, do 

budynku ratusza;
7) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) wprowadzenie formowanej zieleni wysokiej;
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8) w celu ochrony ekspozycji pierzei rynkowych, przy 
wprowadzaniu zieleni wymaga się stosowania gatunków 
drzew formowanych o wysokości maksymalnej 5 m;

9) dopuszcza się organizację imprez masowych  
w granicach pokrywających się z liniami rozgraniczają-
cymi teren;

10) ochrona osi widokowych w kierunku wieży 
ratuszowej (dominanty) zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;

11) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

132. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4 Kpp przeznaczonym na plac publiczny, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja obiektów małej architektury i zieleni;
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi w budynkach wokół rynku na terenach 
20MW/U i 22MW/U;

5) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-
strzeni publicznej do specjalnego opracowania:

a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych;
6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów budowlanych przeznaczonych na usługi pod wa-
runkiem zachowania jednolitej formy i przejść dla pie-
szych;

7) dopuszcza się organizację imprez masowych w gra-
nicach pokrywających się z liniami rozgraniczającymi teren;

8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

133. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5 Kpp przeznaczonym na plac publiczny, 
obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja obiektów małej architektury i zieleni;
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu;
4) zapewnienie dojazdu do oficyn budynku przy ul. Kra-

kowskiej 26;
5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów budowlanych przeznaczonych na usługi:
a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 

okolicznościowymi,
b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 4Kp, 5Kp, 11Kp, 

13Kp oraz 5KDD na odcinku łączącym tereny 11Kp  
i 13Kp;

7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

134. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 2,2 m;

2) dopuszcza się ruch pojazdów od strony drogi 
2KDD jako dojazd do terenu 1U/MW;

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

135. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 3,2 m;

2) dopuszcza się ruch pojazdów jako dojazd do 
terenu 1MW/U i 1U/KS;

3) dopuszcza się ponad ciągiem pieszym zabu-
dowę łączącą obiekty na terenach 1U/KS i 1MW/U,  
o wysokości maksymalnie 3 m wyższą od sąsiednich 
budynków na tych terenach;

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 6, pkt 11.

136. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 3,7 m;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) dopuszcza się ruch pojazdów jako dojazd do 

terenów 10MW/U i 11MW/U;
4) zachowanie przejścia bramowego oznaczonego 

na rysunku planu;
5) ochrona osi widokowej w kierunku wieży ratu-

szowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

137. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 10,2 m;

2) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-
runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza się 
tylko jako związane z usługami gastronomicznymi zlo-
kalizowanymi w budynkach przy ul. Książąt Opolskich 
na terenach 11MW/U i 12MW/U;

5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
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c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-
tektury,

d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-
nych,

e) urządzenie spójnie z terenami 5Kp, 11Kp, 5Kpp,  
13 Kp oraz 5KDD na odcinku łączącym tereny 11Kp i 13Kp,

f) wprowadzenie formowanej zieleni wysokiej;
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

138. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 10 m;

2) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-
runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza się 
tylko jako związane z usługami gastronomicznymi zlo-
kalizowanymi w budynkach przy ul. Książąt Opolskich 
na terenach 6U/MW i 13MW/U;

5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 4Kp, 11Kp, 5Kpp, 

13 Kp oraz 5KDD na odcinku łączącym tereny 11Kp  
i 13Kp,

f) wprowadzenie formowanej zieleni wysokiej;
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

139. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 6 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 8,2 m;

2) dopuszcza się wyjazd samochodów z rynku;
3) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-

runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;
4) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-

ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

5) ogródki, o których mowa w pkt 4 dopuszcza się 
tylko jako związane z usługami gastronomicznymi zlo-
kalizowanymi w budynkach przy ul. Książąt Opolskich  
i Rynku na terenach 13MW/U i 7U/MW;

6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

140. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 7 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,6 m;

2) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

3) ogródki, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi w budynkach przy ul. Św. Wojciecha  
i Rynku na terenach 21MW/U i 7U/MW;

4) ochrona osi widokowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3;
5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

141. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 8 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miej-
sca gromadzenia odpadów pod ciągiem pieszym, na terenie 
8Kp przy granicy z terenem 5ZP, obsługującego teren 7U;

3) usytuowanie akcentu architektonicznego na osi 
wejścia głównego do kościoła na terenie 6UK;

4) ochrona osi widokowych zgodnie z § 5 ust. 2 
pkt 3;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej 
określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 11.

142. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 9 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,1 m;

2) dopuszcza się ruch pojazdów od strony ciągu 
pieszo - jezdnego 23KDx jako dojazd do terenów 8U/
MW i 23MW/U;

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

143. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 10 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 6,4 m;

2) dopuszcza się ruch pojazdów od strony cią-
gu pieszo - jezdnego 21KDx jako dojazd do terenów 
21MW/U i 22MW/U;

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;
4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

144. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 11 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 9,4 m;

2) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-
runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi w budynkach przy ul. Krakowskiej na 
terenach 21MW/U, 22MW/U, 8U/MW i 23MW/U;
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5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i 

przejść dla pieszych;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachet-

nych,
e) urządzenie spójnie z terenami 4Kp, 5Kp, 5Kpp,  

13 Kp oraz 5KDD na odcinku łączącym tereny 11Kp i 13Kp,
f) wprowadzenie formowanej zieleni wysokiej;
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 7, pkt 11.

145. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 12 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się przeprowadzenie ciągu pieszo - 
rowerowego zgodnie z rysunkiem planu, łączącego te-
reny 6KDD i 9ZP;

3) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy na moście 
pod warunkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;

4) ochrona pomnika przyrody, oznaczonego na ry-
sunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-
skiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 5, pkt 11.

146. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 13 Kp przeznaczonym na publiczny ciąg pie-
szy, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 13,9 m;

2) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy pod wa-
runkiem niewydzielania ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się organizację sezonowych ogród-
ków kawiarnianych pod warunkiem zachowania przejść 
pieszych;

4) ogródki, o których mowa w pkt 3 dopuszcza 
się tylko jako związane z usługami gastronomicznymi 
zlokalizowanymi w budynkach przy ul. Krakowskiej 31 - 35 
na terenach poza granicami planu sąsiadującymi z terenem 
13 Kp;

5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na usługi:

a) wyłącznie związanych ze świętami i imprezami 
okolicznościowymi,

b) maksymalnie na okres 14 dni,
c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść 

dla pieszych;
6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania:
a) kompleksowa realizacja,
b) ogólnodostępność,
c) jednolita forma posadzki i obiektów małej archi-

tektury,
d) stosowanie materiałów naturalnych, szlachetnych,
e) urządzenie spójnie z terenami 4Kp, 5Kp, 11Kp, 5Kpp 

oraz 5KDD na odcinku łączącym tereny 11Kp i 13Kp,
f) wprowadzenie formowanej zieleni wysokiej;
7) zapewnienie dojazdu do oficyn budynku przy  

ul. Krakowskiej 26;
8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwator-

skiej określonymi w § 7 pkt 5, pkt 11.

Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Opola.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/379/08

Rady Miasta Opola 
z dnia 25 września 2008 r.

Wykaz Zabytków 

Obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków

układ urbanistyczny
Opole w granicach średniowiecznego założenia miasta zamknięte ulicami: 
Konopnickiej, Kominka, Sienkiewicza, Mariacką, pl. Kopernika, Sempołowskiej,  
pl. Wolności, Mozarta oraz Młynówką, nr rej.: 149/55 z 19.01.1955 (wypis z księgi 
rejestru)

Baldego mury obronne, 1300, XVI, XIX, nr rej.: 755/64 z 31.03.1964

Katedralna kościół katedralny p.w. św. Krzyża, nr rej.: 763/64 z 03.04.1964

Kominka 6, 10

zespół budynków Związku Polaków w Niemczech, nr rej.: 2095/84 z 15.06.1984:
- budynek d. wydawnictwa „Nowiny”
- budynek d. spółdzielni artykułów rolniczych „Rolnik”
- magazyn
-stajnia
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Kopernika pl. 11/ 
Mały Rynek

zespół klasztorny dominikanów, XV-XX:
- kościół par. p.w. M.B. Bolesnej, nr rej.: 125/54 z 03.09.1954 
- kaplica p.w. św. Wojciecha, nr rej.: 756/64 z 31.03.1964
- dawny klasztor, nr rej.: 2370/97 z 20.05.1997

Kopernika pl. 15 dom, pocz. XX, nr rej.: 2249/90 z 29.12.1990
Koraszewskiego 3 dom (elewacja frontowa), k. XIX, nr rej.: 2086/82 z 20.07.1982

Koraszewskiego 7 dom, XIX, nr rej.: 2220/90 z 12.06.1990

Koraszewskiego 9 dom, XIX, nr rej.: 2219/90 z 11.06.1990

Koraszewskiego 14 dom (elewacja frontowa), k. XIX, nr rej.: 2074/82 z 17.03.1982
Książąt Opolskich 10 dom, 2 poł. XIX, nr rej.: 2203/89 z 11.09.1989
Książąt Opolskich 36b dom, 1900, nr rej.: 2246/90 z 03.01.1991
Malczewskiego 4 dom, XVIII, XX, nr rej.: 1699/66 z 27.09.1966
Mały Rynek 5 baszta „Wilcza” (na terenie sióstr Notre Dame), nr rej.: 753/64 z 31.03.1964
Mały Rynek 7 kolegium jezuickie, XVI, 1698, XVIII, XX, nr rej.: 156/56 z 04.03.1955 

Minorytów 3 dom, ob. Muzeum Jeńców Wojennych XVIII-XX, nr rej.: 2278/91 z 07.08.1991
Mozarta 7 domek szwajcarski „Grabówka”, drewn., k. XIX, nr rej.: A-2363/96 z 30.12.1996
Osmańczyka 11 dom, XVIII-XX, nr rej.: 701/64 z 16.01.1964
Osmańczyka 16 dom, nr rej. 07/2001
Osmańczyka 22 wieża zamku górnego, k. XIV, XIX, nr rej.: 754/64 z 31.03.1964

Piastowska jaz stały, śluza mała na Młynówce, XIX/XX, nr rej.: 2198/89 z 22.09.1989

Piastowska - Mozarta most dla pieszych na Młynówce, pocz. XX, nr rej.: 2313/92 z 23.12.1992

Rybacka 5 dom modlitwy Kościoła Chrystusowego (Dom Rybaka), k. XIX, nr rej.: 2109/85 z 
23.04.1985

Rynek - zespół architektoniczny 36 domów -1,2,3of.,4,5-6,7,8-
9,10, 11a/b/c,12,14,15a/b/c,16a,b, 17,19,21,23,26,27,28-29,30-
31,31a,32

rekonstr. po 1950, nr rej.: 2337/94 z 
12.10.1994

Rynek 1 dom „Apteka Pod Lwem”, 1532, 1747, nr rej.: 751/64 z 31.03.1964

Rynek 10 dom, 1618, XIX/XX, nr rej.: 589/59 z 12.10.1959

Rynek 17-19 brama domu, nr rej.: 2325/93 z 20.09.1993
Rynek 30 dom, 1621, XVIII, 1950, nr rej.: R.52/48 z 26.02.1948
Rynek 31 dom, 1621, XVIII, 1950, nr rej.: R.13/48 z 10.04.1948
Sądowa 1 dom, k. XIX, nr rej.: 2077/82 z 11.06.1982
Sądowa 3 dom, k. XIX, nr rej.: 2078/82 z 15.06.1982
Sądowa 4 więzienie, k. XIX, nr rej.: 2298/92 z 29.06.1992
Sądowa 5 dom, k. XIX, nr rej.: 2079/82 z 22.06.1982
Sądowa 7 dom, k. XIX, nr rej.: 2080/82 z 22.06.1982
Sądowa 9 dom, k. XIX, nr rej.: 2081/82 z 22.06.1982
Sebastiana pl. 5of dom, k. XIX, nr rej.: A-2340/94 z 15.12.1994
Sebastiana pl. 1a kościół seminaryjny p.w. św. Sebastiana, 1680, 1932, nr rej.: 1949/71 z 15.06.1971

Sempołowskiej 3 dom, k. XIX, nr rej.: 2209/90 z 26.03.1990

Sienkiewicza 1a dom, 1 poł. XIX, nr rej.: 2094/84 z 25.04.1984
Staromiejska 12 dom, 1860, nr rej.: 2204/89 z 11.09.1989
Szpitalna 1 dawna synagoga, 1840-41, nr rej.: 2154/87 z 06.03.1987
Szpitalna 3 dom, nr rej.: 2229/90 z 20.07.1990
Szpitalna 5 dom, 1860, nr rej.: 2163/87 z 28.05.1987
Szpitalna 9 spichlerz zbożowy, 1880, nr rej.: 2156/87 z 05.03.1987

Szpitalna 17
zespół szpitalny św. Aleksego, XV-XX:
- kaplica, nr rej.: 765/64 z 03.04.1964
- szpital, nr rej.: 2007/74 z 24.04.1974

Szpitalna 17a spichlerz, nr rej.: 2187/88 z 19.12.1988
Wojciecha 7 dom, XIX, XX, nr rej.: 157/55 z 09.03.1955 
Wojciecha 13 dom, nr rej.: 158/55 z 09.03.1955
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Zamkowa 2 dom (ob. Archiwum Państwowe), nr rej.: 2060/81 z 07.01.1981

Zamkowa / pl. 
Wolności

zespół klasztorny franciszkanów, 1309, XV-XX, nr rej.: 764/64 z 05.04.1964:
- kościół p.w. św. Trójcy
- klasztor

Obiekty zabytkowe chronione zapisami planu
Baldego 4;
Franciszkańska 1;
Katedralna 1; 2-plebania; 8; 10; most na Młynówce;
Kominka 1; 1of; 2a; 3; kapliczka-(przed posesją nr 6);
Konopnickiej 3-Zakład Energetyczny; 4; 6;
Kopernika plac 11a; 12-plebania; 14;
Koraszewskiego 1; 5; 11; 13; 15; 17; 18; 19;
Krakowska 1; 3; 5; 7; 2; 4/6; 9; 11/13; 15/17; 19/21/23; 25; 12/14/16; 
Krawiecka 1; 3; 5; 11;
Krupnicza 2; 4;

Książąt Opolskich 1/3; 5/7; 9/11; 13; 15; 17; 2/4/6; 8; 14/16; 18; 20/22; 24; 26; 28; 30; 
19; 21; 27; 32; 36a; 44;

Łangowskiego 1; 2; 4; 6; 9-elewacja frontowa;

Malczewskiego 1; 2;

Mały Rynek 5; 9; 10; 12; 16; 11; 13/15; 17/19; 21; cmentarz przy kościele
p.w. M.B. Bolesnej

Minorytów 2; 4;

Muzealna 1;
Osmańczyka 2; 13; 15; 17; 19; 22; 22a; 22of; kapliczka - (przed bud. 22);

Poświatowskiej 3/5;

Rybacka 13;

Rynek ratusz; 2; 3,3 of; 4; 5/6; 7; 8/9; 11a/b/c; 12; 13; 14; 15a/b/c; 16/a/b; 
17; 19; 21; 23; 26/27; 28/29; 32/32a;

Rzemieślnicza 8;
Sebastiana plac 1; krzyż-(przed kościołem);
Sempołowskiej 1; 1a; 1a-sala gimnastyczna na rogu ul. Sempołowskiej i ul. Podgórnej
Sienkiewicza 1; 3; 5;
Staromiejska 1/1a; 14; 16;
Szpitalna 3a; 4; 5a; 6; 7; 11; 13/15;
Wojciecha 1/3; 2; 5; 4/6; 9; 11;
Wolności plac 4; 5; 6; 7/8; piwnice pod dawnym budynkiem rejencji;
Zamkowa most na Młynówce;

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/379/08

Rady Miasta Opola 
z dnia 25 września 2008 r.

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz. U. z 2003 r. 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 uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście II – centrum” w Opolu, 
Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje:

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań in-
frastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, zosta-
ły określone w ustaleniach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Śródmieście II – centrum” 
w Opolu. Teren objęty projektem m.p.z.p. jest terenem 
zurbanizowanym niewymagającym wprowadzenia no-
wych inwestycji w elementy infrastruktury technicznej 
liniowej, należących do zadań własnych gminy. Za-
sadniczym składnikiem wydatków Gminy Opole wyni-
kającym z uchwalenia projektu planu są koszty zwią-
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/379/08

Rady Miasta Opola 
z dnia 25 września 2008 r.

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście II – centrum” w Opolu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. 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), biorąc pod 
uwagę stanowisko Prezydenta, Rada Miasta Opola roz-
strzyga, co następuje:

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą dopuszczenia nad-
budowy na cele usługowe budynku mieszkalnego przy  
ul. Książąt Opolskich 31-35, z uwagi na brak terenu dla 
zapewnienia miejsc parkingowych dla istniejącego budyn-
ku, a także nadbudowy. Większa wysokość budynku przy 
ul. Książąt Opolskich 29 jest uzasadniona kompozycyjnie 
jego położeniem w narożniku kwartału, a na sąsiadujących 
terenach plan nie dopuszcza wyższej zabudowy.

2. Odrzuca się część uwagi dotyczącą niewyzna-
czania linii zabudowy oraz nieokreślania maksymalnej 
wysokości poziomu parteru, z uwagi na zachowanie ła-
du przestrzennego.

3. Odrzuca się część uwagi dotyczącą nieujmowa-
nia jednego kasztanowca przy elewacji filharmonii jako 
drzewostanu do zachowania, z uwagi na nieuzasadnio-
ną likwidację drzewostanu niekolidującego z projekto-
waną zabudową, a jedynie z tarasem z wodą.

4. Odrzuca uwagę dotyczącą przeznaczenia parte-
rów i piwnic budynków przyrynkowych na usługi gastrono-
miczne i rozrywki, z uwagi na zbyt daleko idące ogranicze-
nie prawa własności i związane z tym roszczenia.

5. Odrzuca się część uwagi dotyczącą likwidacji 
ciągu pieszego 1Kp oraz wyłączenia dz.2/14 z terenu 
2U/KS i włączenia do terenu 1U/MW, z uwagi na ko-
nieczność wyznaczenia publicznego ciągu pieszego oraz       
odrzuca się część uwagi dotyczącą wyłączenia ze strefy 
śródmieścia ruchu pojazdów powyżej 3,5 t, a w części 
śródmieścia wyłączenia całkowitego ruchu pojazdów,  
z uwagi na to, że obecnie tak mocny zakaz powinien być 
wprowadzany stopniowo i elastycznie przez zarządcę 
drogi, tak aby nie zablokować ruchu. Zapisy planu wpro-
wadzają duże uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie 
ciągów pieszo - jezdnych w ścisłym centrum.

6. Odrzuca uwagi oraz części uwag dotyczące za-
kazu zabudowy na dz. 71, 72 k.m.42 na terenie 3U, 
z uwagi na konieczność odtworzenia historycznego 
układu urbanistycznego w rejonie zabytkowych murów 
miejskich, zabudową odznaczającą się wysokimi walo-
rami architektonicznymi.

7. Odrzuca uwagę dotyczącą dopuszczenia wyłącz-
nie wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych dla nowej 
zabudowy na terenie 2U/KS, z uwagi na większe potrzeby 
lokalowe Starostwa Powiatowego, a także ze względu na 
uwagę nr 8 dotyczącą zwiększenia wysokości zabudowy.

8.   Odrzuca uwagi dotyczące przeznaczenia oficyn 
i „przybudówek” jako obiekty do likwidacji, z uwagi na to, 
że oznaczenie w planie „obiekt do likwidacji” nie oznacza 
nakazu likwidacji, a jedynie ograniczenie do zakazu prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy co wynika 
z wprowadzonego dla całego planu ograniczenia dla zabu-
dowy „pawilonowej”, gospodarczej i garażowej.

9. Odrzuca uwagę dotyczącą lokalizacji nowej stacji 
bazowej telefonii komórkowej, z uwagi na zapisy Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Opola oraz wprowadzony zakaz lokalizacji 
stacji na budynkach mieszkalnych i mieszkaniowo - usłu-
gowych z powodu zastrzeżeń i wniosków mieszkańców.

10. Odrzuca się część uwagi dotyczącej wpro-
wadzenia zapisu dotyczącego minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszącej 75% na terenie 5Kpp,  
z uwagi na konieczność wytworzenia reprezentacyj-
nego wejścia do budynku filharmonii oraz zapewnienia 
dojazdu do sąsiadujących oficyn. Wprowadzono 50% 
wymóg minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

11. Odrzuca się część uwagi dotyczącej dopusz-
czenia minimum 6 kondygnacji z harmonijnym obniże-
niem przy granicy z terenem 3U/MW oraz możliwości 
utworzenia silnej dominanty powyżej poziomu zabudo-
wy, jako narożnej części, z uwagi na zabytkowy charak-
ter i wysokość otaczającej zabudowy oraz

odrzuca się część uwagi dotyczącej braku zgody 
na przeznaczenie ok. 21% działki na tereny dróg publicz-
nych 3KDL i 5KDL, z uwagi na kontynuację myśli urba-
nistycznej z poprzedniego opracowania planistycznego 
przeznaczającego ten teren na komunikację w jeszcze 
większym zakresie.

zane z budową ciągu pieszo - jezdnego 1KDx i ciągu 
pieszego 2Kp. Z uwagi na to, że elementy wydatków 
Gminy wynikające z projektu planu związane są w za-
sadzie z pojedynczymi zadaniami inwestycyjnymi nie 
określono czasu ich poniesienia. Z uwagi na zapisy  
w projekcie uchwały, dotyczące wykupu przez właści-
cieli lokali działek gruntu przyległych (w przypadkach, 
gdy wydzielona dla budynku działka nie spełnia wymo-
gów działki budowlanej) przyjęto założenie, że dochody 
Gminy z tego tytułu zrekompensują wydatki poniesione 
na komunikację. W związku z powyższym skutek finan-
sowy uchwalenia m.p.z.p „Śródmieście II – centrum”  
w Opolu określono na poziomie zerowym.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5225 -     poz. 2061



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5226 -     poz. 2061



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5227 -     poz. 2061



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5228 -     poz. 2061



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5229 -    poz. 2062-2064

2062

Uchwała Nr XX/141/2008
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii dróg  powiatowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Za-
rządu Powiatu Nyskiego, Rada Miejska w Otmuchowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część ulicy 
Nyskiej w Otmuchowie  (od zjazdu z obwodnicy do skrzy-
żowania z ulicą Sienkiewicza), o długości 2,024 km.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

2063

Uchwała Nr XX/142/2008
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi  gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115 z poźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Za-
rządu Powiatu Nyskiego, Rada Miejska w Otmuchowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę  
Nr 1639 O (Ratnowice - Jasienica Górna), o długości 
2,080 km. Droga ta posiada charakter drogi lokalnej 
- stanowi dojazd do pól.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

2064

Uchwała Nr XIX/126/2008
Rady Gminy Turawa

z  dnia 29 października 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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, 
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, Nr 173 poz. 1218), Rada 
Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nadaje się nazwę ulicy „Spacerowa”, po-
łożona w Kotorzu Małym, a zlokalizowana na działkach  
nr 802/303 oraz na części działek nr 800/307, nr 616/308 
i 790/304 k.m. 2 obręb Kotórz Mały.

2. Działka nr 802/303 stanowi własność Gminy 
Turawa, działka nr 800/307 stanowi własność pana Ro-

mana Peluszko, działka nr 616/308 stanowi własność 
pana Artura Długosz, działka nr 790/304 stanowi włas-
ność pani Krystyny Tomiczek. 

3. Integralną część uchwały stanowi załącznik 
graficzny nr 1 na którym kolorem zielonym zaznaczono 
działkę nr 802/303 stanowiącą własność Gminy Turawa,  
a kolorem czerwonym zaznaczono części zajętych pod 
drogi działek nr 800/307, nr 616/308, 790/304 stano-
wiące własność osób fizycznych opisanych w ust. 2.

4. Integralną część uchwały stanowi:
a) zgoda właściciela działki nr 800/307 na nadanie 

nazwy ulicy – załącznik nr 2,* 
b) zgoda właściciela działki nr 616/308 na nadanie 

nazwy ulicy – załącznik nr 3,*
c) zgoda właściciela działki nr 790/304 na nadanie 

nazwy ulicy – załącznik nr 4.*
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

* załączników nr 2,3,4 nie publikuje się.

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

 Przewodniczący
 Rady Gminy

 Franciszek Mykietów



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 86   - 5231 -     poz. 2065

2065

Umowa

zawarta w dniu 8 października 2008 r.

w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O 
w miejscowości Biała Nyska ul. Nyska”  

pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa Zarząd 

Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka
- Wicestarostę - Czesława Biłobrana
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusła-

wy Stankiewicz 
zwanym dalej Dotowanym,
a Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy - Jolanta Barska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana 

Lisonia 
zwaną dalej Dotującym

§ 1.1. Zarząd Powiatu Nyskiego oświadcza, iż 
przeprowadził przetarg nieograniczony na zadanie pn.    
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O 
w miejscowości Biała Nyska ul. Nyska”.  

 
W zakres której wchodzą następujące elementy:
1) krawężniki betonowe na długości 279.30 m;
2) obrzeża betonowe na długości 194.20 m;
3) wykonanie chodników z kostki brukowej betono-

wej szarej grubości 6 cm na powierzchni 544.05 m2;
4) wykonanie chodników z kostki brukowej betono-

wej kolorowej grubości 8 cm na powierzchni 114.0 m2.
2. Ustalona w wyniku przeprowadzonego przetar-

gu nieograniczonego wartość zadania wynosi 
                                                             87 803,95 zł.
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 mar- 

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Nr XXV/343/08 z dnia 26 września 2008 r. 
Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 
35125 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieś-
cia pięć złotych 00/100), z przeznaczeniem na „Remont 
chodnika w ciągu drogi Nr 1627 O w miejscowości Biała 
Nyska ul. Nyska”.  

§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzysta-
nia dotacji na cel określony w § 1 umowy.

2. W przypadku niezgodnego z celem, oznaczonym 
w umowie, przeznaczenia dotacji, Dotujący zastrzega 
sobie prawo odmowy przekazania całości lub części do-
tacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.

§ 3.1. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w kosz-
torysie inwestorskim i przedmiarze robót oraz  w ofercie 
wykonawcy robót.

2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie ro-
bót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją,

3. Nadzór inwestorski zapewnia Dotowany we włas-
nym zakresie.

§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
- zawarcia umowy z wykonawcą robót,
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
- odbioru i rozliczenia zadania,
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego powo-

łany będzie na członka komisji odbiorowej.

§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji 
zadania:

- rozpoczęcie – 23 września 2008 r.
- zakończenie –31 października 2008 r.

§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji, o któ-
rej mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotującemu  uwie-
rzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:

- protokołu z wyboru Wykonawcy robót,
- umowy z wykonawcą robót,
- faktury za wykonane roboty,
- protokołu odbioru końcowego zadania.
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów Do-

towany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni od daty 
odbioru robót.

3. Kwota, o której mowa w § 1 umowy, zostanie 
przekazana w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumen-
tów ujętych w ust. 1 na konto Dotowanego Bank Spół-
dzielczy Otmuchów o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 
2000 0010.

§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czyn-
ności wynikających z niniejszej umowy reprezentował 
będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umo-
wą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmią-
cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dotowanego 
i dwa egzemplarze dla Dotującego.

§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Dotowany:    Dotujący: 

Starosta   Burmistrz
Adam Fujarczuk  Jolanta Barska

Wicestarosta  Skarbnik Miasta
Czesław Biłobran  Marian Lisoń

Skarbnik Powiatu
Bogusława Stankiewicz
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